
Sl No. 
of 

Polling 
 

Statio
n

Locality Building in which it will 
be located

Polling Area Whether for all 
voters or men 
only or women 

only

1 2 3 4 5

1

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 6வ  
பிரதான சாைல 
நங்கநல் ர், 
உள்ளகரம் கிழக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 6வ  பிரதான 
சாைல நங்கநல் ர், 
உள்ளகரம் கிழக்கு கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168 என் எஸ் ேக ெத  , 2.உள்ளகரம் வார்  168  
திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.உள்ளகரம் வார்  168  ேவம் லி 
அம்மன் ேகாயில் ெத  , 4.உள்ளகரம் வார்  168  ெஜயராமன் ெத  , 
5.உள்ளகரம் வார்  168  மணிேமகைல ெத  , 6.உள்ளகரம் வார்  168  
நி  இந்  காலனி , 7.உள்ளகரம் வார்  168 ராதா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

2

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 6வ  
பிரதான சாைல, 
நங்கநல் ர், 
உள்ளகரம் வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 6வ  பிரதான 
சாைல, நங்கநல் ர், 
உள்ளகரம் வடக்கு கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168  ேமடவாக்கம் ெமயின் ேரா  , 2.உள்ளகரம் வார்  
168  லட்சுமி நகர் 5வ  ெத  , 3.உள்ளகரம் வார்  168  லட்சுமி நகர் 6வ  
ெத  விரி  , 4.உள்ளகரம் வார்  168  லட்சுமி நகர் 10வ  ெத  , 
5.உள்ளகரம் வார்  168  ஆழ்வார் நகர் 1வ  ெத  , 6.உள்ளகரம் வார்  
168  ஆழ்வார் நகர் 2வ  ெத  , 7.உள்ளகரம் வார்  168  ஆழ்வார் நகர் 
3வ  ெத  , 8.உள்ளகரம் வார்  168  ஆழ்வார் நகர் 4வ  ெத  , 
9.உள்ளகரம் வார்  168  ேமக்மிலன் காலனி 1வ  ெத  , 10.உள்ளகரம் 
வார்  168  ேமக்மிலன் காலனி 2வ  ெத  , 11.உள்ளகரம் வார்  168  
ேமக்மிலன் காலனி 3வ  ெத  , 12.உள்ளகரம் வார்  168  ேமக்மிலன் 
காலனி 4வ  ெத  , 13.உள்ளகரம் வார்  168 ெகௗரி காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

3

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 6வ  
பிரதான சாைல, 
நங்கநல் ர், 
உள்ளகரம் வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 6வ  பிரதான 
சாைல, நங்கநல் ர், 
உள்ளகரம் வடக்கு கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168  ேமடவாக்கம் ெமயின் ேரா  விக்ேனஷ்வரா நகர் 
, 2.உள்ளகரம் வார்  168  19வ  ெத  , 3.உள்ளகரம் வார்  168  23வ  
ெத  , 4.உள்ளகரம் வார்  168  ெபரியார் ெத  , 5.உள்ளகரம் வார்  168 
பாதாள விநாயகர் ேகாயில் ெத  அண்ணாமைல ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

4

நி  பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம், கிழக்கு 

கம்

நி  பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, சபாபதி 
ெத , உள்ளகரம், கிழக்கு 

கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168  ராஜாஜி ெத  , 2.உள்ளகரம் வார்  168  சபாபதி 
ெத  , 3.உள்ளகரம் வார்  168  ெகஜலட்சுமி ெத  , 4.உள்ளகரம் வார்  
168  விஜயகணபதி நகர் 3வ  ெத  , 5.உள்ளகரம் வார்  168 
விஜயகணபதி நகர் 2வ  ெத  , 6.உள்ளகரம் வார்  168 வ உ சி ெத  , 
7.உள்ளகரம் வார்  168  ஜான்ெகன்னடி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

LIST OF POLLING STATIONS

for 027 ShozhingallurAssembly Constituency comprised within the 03. 03. Chennai South Parliamentary Constituency



5

நி  பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம், கிழக்கு 

கம்

நி  பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, சபாபதி 
ெத , உள்ளகரம், கிழக்கு 

கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168  6வ  பிரதானசாைல , 2.உள்ளகரம் வார்  168  
இளங்ேகா ெத  , 3.உள்ளகரம் வார்  168  இந்திரா 1வ  கு க்கு ெத  , 
4.உள்ளகரம் வார்  168  இந்திரா 2வ  கு க்கு ெத  , 5.உள்ளகரம் வார்  
168  இந்திரா ெத  , 6.உள்ளகரம் வார்  168  இந்திரா 3வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

6

நி  பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம், கிழக்கு 

கம்

நி  பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, சபாபதி 
ெத , உள்ளகரம், கிழக்கு 

கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168  காந்தி ெத  , 2.உள்ளகரம் வார்  168  சிற்றரசு 
ெத  , 3.உள்ளகரம் வார்  168  சிற்றரசு கு க்கு ெத  , 4.உள்ளகரம் 
வார்  168 ேந  ெத  , 5.உள்ளகரம் வார்  168  ேநதாஜி ெத  , 
6.உள்ளகரம் வார்  168  கண்ணகி ெத  , 7.உள்ளகரம் வார்  168  
அம்ேபத்கார் ெத  , 8.உள்ளகரம் வார்  168  அம்ேபத்கார் தல் கு க்கு 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

7

நி  பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம் வடக்கு 

கம்

நி  பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, சபாபதி 
ெத , உள்ளகரம் வடக்கு 

கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168  ெவங்கட் நாராயணன் ெத  , 2.உள்ளகரம் வார்  
168  ேகாகுலம் ெத  , 3.உள்ளகரம் வார்  168  நாவலர் ெத  , 
4.உள்ளகரம் வார்  168  அம்ேபத்கார் இரண்டாவ  கு க்கு ெத  , 
5.உள்ளகரம் வார்  168  அம்ேபத்கார் ன்றாவ  கு க்கு ெத  , 
6.உள்ளகரம் வார்  168  குேபர சாமி ெத  க ணாநிதி நகர் , 
7.உள்ளகரம் வார்  168 காமராஜர் ெத  தல் கு க்கு ெத  க ணாநிதி 
நகர் , 8.உள்ளகரம் வார்  168 நாராயணன் ெத  விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

8

நி  பிரின்ஸ்  
பவானி வித்யாஷ்ரம் , 
சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம் வடக்கு 

கம்

நி  பிரின்ஸ்  பவானி 
வித்யாஷ்ரம் , சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம் வடக்கு கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168  ஏரிக்கைர ெத  , 2.உள்ளகரம் வார்  168  
ஆபிரகாம் ெத  , 3.உள்ளகரம் வார்  168  மதியழகன் ெத  , 4.உள்ளகரம் 
வார்  168  மதியழகன் 1வ  கு க்கு ெத  , 5.உள்ளகரம் வார்  168  
மதியழகன் 2வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

9

நி  பிரின்ஸ்  
பவானி வித்யாஷ்ரம், 
சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம் வடக்கு 

கம்

நி  பிரின்ஸ்  பவானி 
வித்யாஷ்ரம், சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம் வடக்கு கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168  எம் ஜி ஆர் ெத  , 2.உள்ளகரம் வார்  168  எம் 
ஜி ஆர் 2வ  கு க்குத்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

10

நி  பிரின்ஸ்  
பவானி வித்யாஷ்ரம், 
சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம் வடக்கு 

கம்

நி  பிரின்ஸ்  பவானி 
வித்யாஷ்ரம், சபாபதி ெத , 
உள்ளகரம் வடக்கு கம்

1.உள்ளகரம் வார்  168  எம் ஜி ஆர் தல் ெத  , 2.உள்ளகரம் வார்  168 
 ெவங்கடசாமி ெத  , 3.உள்ளகரம் வார்  168  ேவம் லி பண்ைணக்காரன் 
ெத  , 4.உள்ளகரம் வார்  168  ெபாற்ெசழியன் ெத  , 5.உள்ளகரம் வார்  
168  ேக வி ேக சாமி ெத  , 6.உள்ளகரம் வார்  168 இ பி ஆர் , 
7.உள்ளகரம் வார்  168  பாரதி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



11

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி 
எஸ் இ  ெசகண்டா◌ி 
பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி எஸ் இ  
ெசகண்டா◌ி பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169 பாலாஜிநகர் விரி  18வ  ெத  , 
2. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் விரி 19 வ  ெத  , 
3. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் விரி  20 வ  ெத  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் விரி  21வ  ெத  , 
5. திவாக்கம் வார்  169 பாலாஜி நகர் விரி  22வ  ெத  , 
6. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் விரி  23வ  ெத  , 
7. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் விரி  24வ  ெத  , 
8. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் விரி  25வ  ெத  , 
9. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  26வ  ெத  , 
10. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  27வ  ெத  , 
11. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  29வ  ெத  , 
12. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  30வ  ெத  , 
13. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  31வ  ெத  , 
14. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  32வ  ெத  , 
15. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  33வ  ெத  , 
16. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  34வ  ெத  , 
17. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  35வ  ெத  , 
18. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  36வ  ெத  , 
19. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  37வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

12

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி 
எஸ் இ  ெசகண்டா◌ி 
பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி எஸ் இ  
ெசகண்டா◌ி பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார் 169  பாலாஜிநகர் விரி 2வ வில்ேலஜ் ேரா , 
2. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  2வ  கு லஷ்மி நகர் , 
3. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  2வ  ெமயின் ேரா  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  2வ  ெமயின் ேரா  
1வ  கு க்கு ெத   , 5. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  
2வ  ெமயின் ேரா  2வ  கு க்கு ெத   , 6. திவாக்கம் வார்  169  
பாலாஜிநகர் விரி  2வ  ெமயின் ேரா  3வ  கு க்கு ெத  , 
7. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  2வ  ெமயின் ேரா   
4வ  கு க்கு ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜிநகர் விரி  
2வ  ெமயின் ேரா  6வ  கு க்கு ெத   , 9. திவாக்கம் வார்  169  
கனக வள்ளி ெத  அண்ணா நகர் , 10. திவாக்கம் வார்  169  அண்ணா 
நகர் ெமயின் ேரா  , 11. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் 1வ  
கு க்குத் ெத  , 12. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் 3வ  ெத  , 
13. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் 4வ  ெத  , 14. திவாக்கம் 
வார்  169  பாலாஜி நகர் 5வ  ெத  , 15. திவாக்கம் வார்  169  
பாலாஜி நகர் 6வ  ெத  , 16. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் 
7வ  ெத  (ேகாகுலம் தட்சணா ர்த்தி) , 17. திவாக்கம் வார்  169  
பாலாஜி நகர் 8வ  ெத  , 18. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் 
9வ  ெத  , 19. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி  நகர் 10வ  ெத  , 
20. திவாக்கம் வார்  169  பாலாஜி நகர் விரி  , 21. திவாக்கம் வார்  
169  பாலாஜி நகர் விரி 2வ ெமயின் ேரா 5வ கு க்கு ெத , 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி 
எஸ் இ  ெசகண்டா◌ி 
பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி எஸ் இ  
ெசகண்டா◌ி பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  விக்ேனஸ்வரர் நகர் 1வ  ெத  , 
2. திவாக்கம் வார்  169  விக்ேனஸ்வரர் நகர் 2வ  ெத  , 
3. திவாக்கம் வார்  169  விக்ேனஸ்வரர் நகர் 3வ  ெத  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  ெப மாள் நகர் 1வ  ெத  , 5. திவாக்கம் 
வார்  169  ெப மாள் நகர் ெமயின் ேரா  , 6. திவாக்கம் வார்  169  
ெப மாள் நகர் 2வ  ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  ெப மாள் நகர் 
3வ  ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169  ேகாமதி ெத  உள்ளகரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ேமற்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ேமற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  உ ேவ சாமிநாதன் ெத  , 2. திவாக்கம் 
வார்  169  ேகாபாலகி ஷ்ண ேகாகேல ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  
திலகர் ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  உஷா நகர் தல் ெத  , 
5. திவாக்கம் வார்  169  உஷா நகர் 2வ  ெத  , 6. திவாக்கம் 
வார்  169  உஷா நகர் 3வ  ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  
விஜயகணபதி நகர் தல் ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169  ரங்கன் நகர் 
, 9. திவாக்கம் வார்  169  திய நர்மதா நகர் கம்பன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ேமற்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ேமற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  அ ட்ேஜாதி சாைல , 2. திவாக்கம் வார்  
169 என் எஸ் சி ேபாஸ் சாைல உள்ளகரம் சாமி நகர் , 3. திவாக்கம் 
வார்  169  குப் சாமி ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  குப் சாமி 
கு க்கு ெத  , 5. திவாக்கம் வார்  169 கஸ் ரிபாய் ெத  , 
6. திவாக்கம் வார்  169 கரிகாலன் ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169 
பாலாஜி அெவன்  , 8. திவாக்கம் வார்  169  பாரதிதாசன் ெத  , 
9. திவாக்கம் வார்  169  சுப்ரமணிய பாரதி ெத  , 10. திவாக்கம் 
வார்  169 கி ஷ்ணா ெத  , 11. திவாக்கம் வார்  169 இராமலிங்க 
ெமயின் ேரா  சிவபிரகாஷ் நகர் , 12. திவாக்கம் வார்  169 நந்தனார் 
ெத  சிவபிரகாஷ் நகர் , 13. திவாக்கம் வார்  169 தீபக் ெத  , 
14. திவாக்கம் வார்  169 இராமலிங்கம் நகர் விரி  1 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ேமற்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ேமற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  சாய்ராம் ெத  எஸ் ஐ எஸ் ஐ காலனி , 
2. திவாக்கம் வார்  169  சாமி நகர் விரி  1வ  ெத  , 3. திவாக்கம் 
வார்  169  சாமி நகர் விரி  2வ  ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  
சாமி நகர் ெமயின் ேரா  , 5. திவாக்கம் வார்  169  வள்ளலார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ேமற்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ேமற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  இந்  காலனி தல் ெமயின் ேரா  , 
2. திவாக்கம் வார்  169  இந்  காலனி 2வ  ெமயின் ேரா  , 
3. திவாக்கம் வார்  169  இந்  காலனி விரி  விஜயா அெவன்  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  இந்  காலனி 4வ  ெமயின் ேரா  , 
5. திவாக்கம் வார்  169  ஆனந்தா பிளாட்ஸ் சாய்ராம்ெத  எஸ்.ஐ 
எஸ்.ஐ.காலனி , 6. திவாக்கம் வார்  169  மங்களம் பிளாட்ஸ்  
சாய்ராம்ெத  எஸ்.ஐ.எஸ்.காலனி , 7. திவாக்கம் வார்  169  
ஐஸ்வர்யா பிளாட்ஸ் சாய்ராம்ெத  எஸ்.ஐ.எஸ்.காலனி , 8. திவாக்கம் 
வார்  169  அபிேசக் பிளாட்ஸ் சாய்ராம்ெத  எஸ்.ஐ.எஸ்.ஐகாலனி , 
9. திவாக்கம் வார்  169  ஷர்சினி பிளாட்ஸ் சாய்ராம்ெத  
என்.ஐ.எஸ்.ஐகாலனி , 10. திவாக்கம் வார்  169  அ கிரஷா பிளாட்ஸ் 
சாய்ராம்ெத  என்.ஐ.எஸ்.காலனி , 11. திவாக்கம் வார்  169  தாய் 
பிளாட்ஸ் சாமிநகர் விரி  1வ  ெத  , 12. திவாக்கம் வார்  169  
சூர்யா பிளாட்ஸ் சாமிநகர் விரி  1வ  ெத  , 13. திவாக்கம் வார்  
169  கி ஷ்ணா பிளாட்ஸ் சாமிநகர் விரி  1வ  ெத  , 
14. திவாக்கம் வார்  169  மண்ேரசா பிளாட்ஸ் சாமிநகர் விரி  2வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ெதற்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ெதற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169 ேவலா தம் ெத  உள்ளகரம் , 2. திவாக்கம் 
வார்  169 ராஜேகாபாலன் ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169 காயத்திரி 
ெத  ர்த்தி நகர் , 4. திவாக்கம் வார்  169 கிரி ெத  , 
5. திவாக்கம் வார்  169 ர்த்தி நகர் 1 வ  ெத  , 6. திவாக்கம் 
வார்  169 காளிதாஸ் ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169 ராமகி ஷ்ணா 
ராஜ ீேரா  , 8. திவாக்கம் வார்  169 பாரதியார் ெத  , 9. திவாக்கம் 
வார்  169 ெசல்வகணபதி ேகாயில் ெத  , 10. திவாக்கம் வார்  169 
ஔைவ ெத  நர்மதா நகர் , 11. திவாக்கம் வார்  169 சீனிவாசன் 
ெத  , 12. திவாக்கம் வார்  169 தி வள் வர் ெத  நர்மதா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ெதற்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ெதற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169 ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெத  , 2. திவாக்கம் 
வார்  169 இராமகி ஷ்ணாெத  ர்த்தி நகர் , 3. திவாக்கம் வார்  169 
ேகாபிநாதன் கு க்கு ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169 ேகாபிநாதன் 
ெத  நர்மதா நகர் , 5. திவாக்கம் வார்  169 அம்மன் நகர் 2 வ  ெத  , 
6. திவாக்கம் வார்  169 அம்மன் நகர் 3வ  ெத  , 7. திவாக்கம் 
வார்  169 கணபதி ெத  திவாக்கம் , 8. திவாக்கம் வார்  169 
இராஜேகாபால் ெத  உள்ளகரம் , 9. திவாக்கம் வார்  169 ெசங்கழனி 
அம்மன் ேகாயில் ெத  , 10. திவாக்கம் வார்  169 அம்மன் நகர் 4 வ  
ெத  , 11. திவாக்கம் வார்  169 பாலசுந்தரம் ெத  , 12. திவாக்கம் 
வார்  169 அம்மன் நகர் தல் ெத  , 13. திவாக்கம் வார்  169 
ெசங்கழனி அம்மன் ேகாயில் ெத  காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ெதற்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ெதற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169 பாண்டியன் ெத  க ணாநிதி ரம் , 
2. திவாக்கம் வார்  169  பஜைன ேகாவில் கு க்கு ெத  , 
3. திவாக்கம் வார்  169  னியன் கார்ைப  காலனி 2வ  ெத  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  னியன் கார்ைப  காலனி ெமயின் ேரா  , 
5. திவாக்கம் வார்  169  னியன் கார்ைப  காலனி 1வ  ெத  , 
6. திவாக்கம் வார்  169  பல்லவன் ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  
எம் ஜி ஆர் நகர் தல் ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169  எம் ஜி ஆர் 
நகர் 2வ  ெத  , 9. திவாக்கம் வார்  169  எம் ஜி ஆர் நகர் 3வ  
ெத  , 10. திவாக்கம் வார்  169  பாலம்மாள் நகர் ெமயின் ேரா  , 
11. திவாக்கம் வார்  169  பாலம்மாள் நகர் 1வ  ெத  , 
12. திவாக்கம் வார்  169  பாலம்மாள் நகர் 2வ  ெத  , 
13. திவாக்கம் வார்  169  பாலம்மாள் நகர் 4வ  ெத  , 
14. திவாக்கம் வார்  169  பாலம்மாள் நகர் 5வ  ெத  , 
15. திவாக்கம் வார்  169  தங்கேவல் அெவன்  , 16. திவாக்கம் 
வார்  169  அப்பல்ேலா ெத  , 17. திவாக்கம் வார்  169  அகத்தியர் 
ெத  , 18. திவாக்கம் வார்  169  மாணிக்கவாசகர் ெத  , 
19. திவாக்கம் வார்  169  கீலேமகம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ெதற்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் ெதற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  ராஜாமணி ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  169  
ராஜாமணி கு க்குத் ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  ராஜாமணி 2வ  
கு க்கு ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  கி ஷ்ணா நகர் மண்டபம் 
இைணப்  சாைல , 5. திவாக்கம் வார்  169  இராமலிங்கம் ெத  , 
6. திவாக்கம் வார்  169  இராமலிங்கம் ெத  விரி  , 7. திவாக்கம் 
வார்  169  சீனிவாசன் ெத  ெஜகதாம்பாள் காலனி , 8. திவாக்கம் 
வார்  169  சீனிவாசன் ெத  விரி  , 9. திவாக்கம் வார்  169  நேடசன் 
ெத  , 10. திவாக்கம் வார்  169  சதாசிவ நகர் 2வ  இைணப்  சாைல 
, 11. திவாக்கம் வார்  169  ராகேவந்திரா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

22

தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  திவாக்கம் ெமயின் ேரா  , 2. திவாக்கம் 
வார்  169  திவாக்கம் ெமயின் ேரா 1வ  கு க்கு ெத  , 
3. திவாக்கம் வார்  169  நங்கநல் ர் 2வ  பிரதான சாைல , 
4. திவாக்கம் வார்  169  தரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  கனகேதவன் ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  169 
 ெபான் ரங்கம் ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  ெபான் ரங்கம் 
கு க்கு ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  பார்த்திபன் ெத  , 
5. திவாக்கம் வார்  169  பார்த்திபன் கு க்கு ெத  , 6. திவாக்கம் 
வார்  169  தாமஸ் நகர் , 7. திவாக்கம் வார்  169  னியன் கார்ைப  
காலனி விரி  , 8. திவாக்கம் வார்  169  னியன் கார்ைப  3வ  
கு க்குத் ெத  , 9. திவாக்கம் வார்  169  னியன் கார்ைப  4வ  
கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

24

தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  இளங்ேகா ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  169  
இராஜரத்தினம் 1வ  ெத  உள்ளகரம் , 3. திவாக்கம் வார்  169  
இராஜரத்தினம் 2வ  ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  இராஜரத்தினம் 
3வ  ெத  , 5. திவாக்கம் வார்  169  இராஜரத்தினம் 4வ  ெத  , 
6. திவாக்கம் வார்  169  இராஜரத்தினம் பிரதான சாைல , 
7. திவாக்கம் வார்  169  ெபான்னப்பன் ெத  , 11. திவாக்கம் வார்  
169  சத்யநாராயணன் ெத  உள்ளகரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தந்ைத ெபரியார் 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

தந்ைத ெபரியார் அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
கைலமகள் ெத  

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  தங்கேவல் ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  169  
நடராஜன் ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 
4. திவாக்கம் வார்  169  தாமஸ் நகர் , 5. திவாக்கம் வார்  169  
கரியன் ெபான்னன் ெத  , 6. திவாக்கம் வார்  169  ேசாைலயப்பன் 
ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  இராேஜஸ்வரி நகர் ெமயின் ேரா  , 
8. திவாக்கம் வார்  169  இராேஜஸ்வரி நகர் 1வ  கு க்குத் ெத  , 
9. திவாக்கம் வார்  169  இராேஜஸ்வரி நகர் 2வ  கு க்குத் ெத  , 
10. திவாக்கம் வார்  169  பாரதி ெத  , 11. திவாக்கம் வார்  169  
அண்ணாசாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிை◌லப்பள்ளி, 

திவாக்கம் ெதற்கு 
கம்

பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிை◌லப்பள்ளி, 

திவாக்கம் ெதற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  நி  இந்தியா காலனி ெமயின் ேரா  , 
2. திவாக்கம் வார்  169  நி  இந்தியா காலனி 1வ  ெத  , 
3. திவாக்கம் வார்  169  நி  இந்தியா காலனி விரி  , 4. திவாக்கம் 
வார்  169  இந்  காலனி 2வ  ெமயின் ேரா  , 5. திவாக்கம் வார்  
169  இந்  காலனி 2வ  ெமயின் ேரா  1வ  கு க்கு ெத   , 
6. திவாக்கம் வார்  169  இந்  காலனி 2வ  கு க்கு ெத  , 
7. திவாக்கம் வார்  169  இந்  காலனி 3வ  கு க்கு ெத  , 
8. திவாக்கம் வார்  169  இந்  காலனி 4வ  ெமயின் ேரா  , 
9. திவாக்கம் வார்  169  இந்  காலனி தல் பிரதான சாைல , 
10. திவாக்கம் வார்  169  தங்கேவல் ெத  விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிை◌லப்பள்ளி, 

திவாக்கம் ெதற்கு 
கம்

பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிை◌லப்பள்ளி, 

திவாக்கம் ெதற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  ஈ ெவ ரா காலனி 2வ  கு க்கு ெத  , 
2. திவாக்கம் வார்  169  பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 3. திவாக்கம் 
வார்  169  கங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  
கைலமகள் ெத  , 5. திவாக்கம் வார்  169  கைலமகள் ெத  தல் 
கு க்கு ெத  , 6. திவாக்கம் வார்  169 கைலமகள் ெத  2வ  
கு க்கு ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  ஈ ெவ ரா காலனி தல் 
ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169  மகாலட்சுமி ெத  , 9. திவாக்கம் 
வார்  169  மகாலட்சுமி ெத  விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிை◌லப்பள்ளி, 

திவாக்கம் ெதற்கு 
கம்

பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிை◌லப்பள்ளி, 

திவாக்கம் ெதற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  ெஜயா நகர் , 2. திவாக்கம் வார்  169  
ெஜயா நகர் விரி  , 3. திவாக்கம் வார்  169  மேகஸ்வரி அெவன்  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  கன் ெத  , 5. திவாக்கம் வார்  169  
ெசல்வகணபதி ெத  விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்க நீர் அம்மன் 
ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ேமற்கு 
கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசங்க நீர் 
அம்மன் ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ேமற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  பஜைன ேகாயில் ெத  , 2. திவாக்கம் 
வார்  169  ெசங்கழநியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

30

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்க நீர் அம்மன் 
ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ேமற்கு 
கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசங்க நீர் 
அம்மன் ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ேமற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169 சிவபிரகாசம் நகர் , 2. திவாக்கம் வார்  169  
கப்பா நகர் ெமயின் ேரா  , 3. திவாக்கம் வார்  169  கப்பா 

நகர் 1வ  ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  கப்பா நகர் 3வ  ெத  
, 5. திவாக்கம் வார்  169  கப்பா நகர் 6வ  ெத  , 6. திவாக்கம் 
வார்  169  தர்மா நகர் , 7. திவாக்கம் வார்  169  ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169  இந்திரா காந்தி ெத  சாமி நகர் விரி  
2 , 9. திவாக்கம் வார்  169  சரஸ்வதி நகர் 2வ  ெத  , 
10. திவாக்கம் வார்  169  சரஸ்வதி நகர் 4வ  ெத  , 11. திவாக்கம் 
வார்  169  சரஸ்வதி நகர் 5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்க நீர் அம்மன் 
ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ெதற்கு 
கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசங்க நீர் 
அம்மன் ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ெதற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  ேநதாஜி ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  169  
தமிழ்ச்ெசல்வி ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  சர்ச் ெத  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  கப்பா நகர் 2வ  ெத  , 5. திவாக்கம் 
வார்  169  சுப்ரமணிய நகர் , 6. திவாக்கம் வார்  169  ேஜக்கப் ெத  , 
7. திவாக்கம் வார்  169  ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
8. திவாக்கம் வார்  169  இந் காலணி 3வ  ெத  , 9. திவாக்கம் 
வார்  169  ஏ ஜி எஸ் ஆபிஸ் 2 3 வ  ெத  , 10. திவாக்கம் வார்  169  
ஏ ஜி எஸ் காலனி 1 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

32

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்க நீர் அம்மன் 
ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு 
கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசங்க நீர் 
அம்மன் ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  த்  கம்ம  ெத  , 2. திவாக்கம் 
வார்  169  சரஸ்வதி நகர் 3வ  ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  
சரஸ்வதி நகர் 6வ  ெத   , 4. திவாக்கம் வார்  169  சரஸ்வதி நகர் 
7வ  ெத  , 5. திவாக்கம் வார்  169  சரஸ்வதி நகர் 8வ  ெத  , 
6. திவாக்கம் வார்  169  சதாசிவம் நகர் 1 வ  ெமயின் ேரா  அ ண் 
பிளாட்ஸ் , 7. திவாக்கம் வார்  169  சதாசிவம் நகர் 1வ  ெமயின் 
ேரா  அ ள் பிளாட்ஸ் , 8. திவாக்கம் வார்  169  சதாசிவம் நகர் 1வ  
ெமயின் ேரா  ெவஸ்ட் பிளாட்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்க நீர் அம்மன் 
ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு 
கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசங்க நீர் 
அம்மன் ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  ஓட்ேடரி சாைல , 2. திவாக்கம் வார்  169  
ெசங்கழனிஅம்மன் ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  கப்பன் ெத  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  சுந்தரராஜன் பிரதான சாைல , 5. திவாக்கம் 
வார்  169  வள்ளல் காரி ெத  , 6. திவாக்கம் வார்  169  பத்மாவதி 
ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  நக்கீரன் ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  
169  பாலாஜி ெத  , 9. திவாக்கம் வார்  169  தி ஞானசம்பந்தர் ெத  , 
10. திவாக்கம் வார்  169  பி ந்தாவன் பிரதான சாைல , 
11. திவாக்கம் வார்  169  பி ந்தாவன் 4வ  கு க்கு ெத  , 
12. திவாக்கம் வார்  169  பி ந்தாவன் 5வ  கு க்கு ெத  , 
13. திவாக்கம் வார்  169  வள்ளல் அதியமான் ெத  , 14. திவாக்கம் 
வார்  169  வள்ளல் குமணன் ெத  , 15. திவாக்கம் வார்  169  
சீனிவாசன் சாைல , 16. திவாக்கம் வார்  169  சிவசுப்பரமணியன் ெத  
, 17. திவாக்கம் வார்  169  ெசாக்கனாதன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்க நீர் அம்மன் 
ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ேமற்கு 
கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசங்க நீர் 
அம்மன் ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ேமற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் 1வ  ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  
169  ராம்நகர் 2வ  ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் 3வ  
ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் 4வ  ெத  , 5. திவாக்கம் 
வார்  169  ராம்நகர் 5வ  ெத  , 6. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் 
6வ  ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் 7வ  ெத  , 
8. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் 8வ  ெத  , 9. திவாக்கம் வார்  
169  ராம்நகர் 9வ  ெத  , 10. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் 10வ  
ெத  , 11. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் வடக்கு 1வ  ெத  , 
12. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் வடக்கு 2வ  ெத  , 
13. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் வடக்கு 3வ  ெத  , 
14. திவாக்கம் வார்  169  ராமர் ேகாவில் ெத  , 15. திவாக்கம் 
வார்  169  இராமலிங்கம் ெத  , 16. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் 
11வ  ெத  , 17. திவாக்கம் வார்  169  ைவைக ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



35

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்க நீர் அம்மன் 
ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ேமற்கு 
கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசங்க நீர் 
அம்மன் ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் ேமற்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  ஷீலாநகர் 1வ  ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  
169  ஷீலாநகர் பிரதான சாைல , 3. திவாக்கம் வார்  169  ஷீலாநகர் 
2வ  ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  ஷீலாநகர் 3வ  ெத  , 
5. திவாக்கம் வார்  169  ஷீலாநகர் 4வ  ெத  , 6. திவாக்கம் வார்  
169  ஷீலாநகர் 5வ  ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  ஷீலாநகர் 
ஏரிக்கைர சாைல , 8. திவாக்கம் வார்  169  சதாசிவம் நகர் 2 வ  
ெமயின் ேரா  , 9. திவாக்கம் வார்  169  சதாசிவம் நகர் 1 வ  லிங் 
ேரா  , 10. திவாக்கம் வார்  169  சதாசிவம் நகர் 2வ  பிரதான சாைல 
, 11. திவாக்கம் வார்  169  மந்ைதெவளி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்க நீர் அம்மன் 
ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு 
கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசங்க நீர் 
அம்மன் ேகாவில் ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  குப் சாமி ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  169  
இராமலிங்கநகர் ெமயின் ேரா  , 3. திவாக்கம் வார்  169  சங்கரதாஸ் 
ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  இராமலிங்க நகர் விரி  தல் ெத  , 
5. திவாக்கம் வார்  169  வித்யா நகர் 1வ  கு க்குத் ெத  , 
6. திவாக்கம் வார்  169  வித்யா நகர் தல் ெத  , 7. திவாக்கம் 
வார்  169  வித்யா நகர் 3வ  ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169  
இராமகி ஷ்ணராஜ் பிரதான சாைல , 9. திவாக்கம் வார்  169  
ஐஸ்வர்யா ெத  , 10. திவாக்கம் வார்  169  ராம்நகர் 4வ  ெத  , 
11. திவாக்கம் வார்  169  நி  இந்தியா காலனி 3வ  ெத  , 
12. திவாக்கம் வார்  169  அமராவதி அெவனி  , 13. திவாக்கம் 
வார்  169  பகத்சிங் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி 
எஸ் இ  ெசகண்டா◌ி 
பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி எஸ் இ  
ெசகண்டா◌ி பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  கேணஷ்நகர் 1வ  ெத  , 2. திவாக்கம் 
வார்  169  கேணஷ்நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  
கேணஷ்நகர் 2வ   ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  கேணஷ்நகர் 3வ  
 ெத  , 5. திவாக்கம் வார்  169  கேணஷ்நகர் 5வ  ெத  , 
6. திவாக்கம் வார்  169  கேணஷ்நகர் 6வ  ெத  , 7. திவாக்கம் 
வார்  169  கேணஷ்நகர் 7வ  ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169  
கேணஷ்நகர் 8வ  ெத  , 9. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைனெதரசா 
நகர் 2வ  ெத  , 10. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைனெதரசா நகர் 3வ  
ெத  , 11. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைனெதரசா நகர் 4வ  ெத  , 
12. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைனெதரசா நகர் 4 கு க்குத் ெத  , 
13. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைனெதரசா நகர் 5வ  ெத  , 
14. திவாக்கம் வார்  169 அன்ைனெதரசா நகர் 6வ  ெத  , 
15. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைனெதரசா நகர் ேடனியல் ெத  , 
16. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைனெதரசா நகர் 7வ  ெத  , 
17. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைனெதரசா நகர் 8வ  ெத  , 
18. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைனெதரசா நகர் 11வ  ெத  , 
19. திவாக்கம் வார்  169  அன்ைன ெதரசா நகர் 10 வ  ெத  பகுதி 2 , 
20. திவாக்கம் வார்  169  கேணஷ்நகர் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி 
எஸ் இ  ெசகண்டா◌ி 
பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி எஸ் இ  
ெசகண்டா◌ி பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169 வாஞ்சிநாதன் ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  
169  வாஞ்சிநாதன் ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  ராவண நகர் 1வ  
ெமயின் ேரா  , 4. திவாக்கம் வார்  169  இராவண நகர் 1வ  ெத  , 
5. திவாக்கம் வார்  169  இராவண நகர் 2வ  ெத  , 6. திவாக்கம் 
வார்  169  இராவண நகர் 3வ  ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  
இராவண நகர் 4வ  ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169  இராவணநகர் 
5வ  ெத  , 9. திவாக்கம் வார்  169  சாரதி நகர் 2வ  ெத  , 
10. திவாக்கம் வார்  169  சிவப்பிரகாஷ் நகர் 2வ  ெத  , 
11. திவாக்கம் வார்  169  ஆயிரம் ெத  பல்லவ பிளாசா , 
12. திவாக்கம் வார்  169  இராமசாமி ெத  , 13. திவாக்கம் வார்  
169  சாரதி நகர் 1வ  ெத  , 14. திவாக்கம் வார்  169  இராவணநகர் 
5வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி 
எஸ் இ  ெசகண்டா◌ி 
பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு 
கம்

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி எஸ் இ  
ெசகண்டா◌ி பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் கிழக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  கணபதிநகர் , 2. திவாக்கம் வார்  169  
சிவபிரகாஷ் நகர் தல் ெமயின் ேரா  , 3. திவாக்கம் வார்  169 
சிவபிரகாஷ் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 4. திவாக்கம் வார்  169 
சிவபிரகாஷ் நகர் தல் ெத  , 5. திவாக்கம் வார்  169  ராம்குமார் 
ெத  , 6. திவாக்கம் வார்  169  க ணாநிதி ரம் எம் ஜி ஆர் ெத  , 
7. திவாக்கம் வார்  169  அம்பிகாபதி ெத  , 8. திவாக்கம் வார்  169 
இராவணன் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 9. திவாக்கம் வார்  169  வித்யா 
நகர் 2வ  ெத  , 10. திவாக்கம் வார்  169  சப்தகிரி நகர் 1வ  ெத  , 
11. திவாக்கம் வார்  169  சாரதி நகர் 3வ  ெத  , 12. திவாக்கம் 
வார்  169  பாலசுந்தரம் ெத  , 13. திவாக்கம் வார்  169  வடக்குராம் 
நகர் பஜார் ேரா  , 14. திவாக்கம் வார்  169  வித்யாசுரபி ெத  , 
15. திவாக்கம் வார்  169  ேஹமா பிளாட்ஸ் சிவராமன் ெத  , 
16. திவாக்கம் வார்  169  சக்தி பிளாட்ஸ் ெசங்கல்வராயன் ெத  , 
17. திவாக்கம் வார்  169  ரமணா பிளாட்ஸ் ெசங்கல்வராயன் ெத  , 
18. திவாக்கம் வார்  169  காேவரி பிளாட்ஸ் ெசங்கல்வராயன் ெத  , 
19. திவாக்கம் வார்  169  நாட்ெவஸ்ட் அபார்ட்ெமண்ட் சிவபிரகாஷ் 
நகர்  , 20. திவாக்கம் வார்  169  ராமசாமி ெத  , 21. திவாக்கம் 
வார்  169  ல்ைல ெத  , 22. திவாக்கம் வார்  169  ராமலிங்கம் 
பிரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி 
எஸ் இ  ெசகண்டா◌ி 
பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு 
கம்

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி எஸ் இ  
ெசகண்டா◌ி பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  ஆ கம் ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  169  
தங்கேவ  ெத  , 3. திவாக்கம் வார்  169  கண்ணகி ெத  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  மணிேமகைல ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி 
எஸ் இ ெசகண்டா◌ி 
பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு 
கம்

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி எஸ் இ 
ெசகண்டா◌ி பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  மந்ைதெவளி ெத  , 2. திவாக்கம் வார்  
169  கப்பா நகர் , 3. திவாக்கம் வார்  169  ேடவிட் ஜார்ஜ் ெத  , 
4. திவாக்கம் வார்  169  ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
5. திவாக்கம் வார்  169  ெஜயலட்சுமி நகர் , 6. திவாக்கம் வார்  169  
ேசாழன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி 
எஸ் இ ெசகண்டா◌ி 
பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு 
கம்

பிரின்ஸ் வாரி 
வித்யாலயா சி பி எஸ் இ 
ெசகண்டா◌ி பள்ளி, 12வ  
கண்ணகி ெத , 

திவாக்கம் வடக்கு கம்

1. திவாக்கம் வார்  169  பாதளவிநாயகர் ேகாயில் ெத  , 
2. திவாக்கம் வார்  169  ேஜாதிராமலிங்கம் ெத  , 3. திவாக்கம் 
வார்  169  ேயாேகஸ்வரன் ெத  , 4. திவாக்கம் வார்  169  
ேயாேகஸ்வரன் கு க்குத் ெத  , 5. திவாக்கம் வார்  169  சிவராமன் 
ெத  ேஹமா பிளாட்ஸ் , 6. திவாக்கம் வார்  169  ெசங்கல்வராயன் 
ெத  , 7. திவாக்கம் வார்  169  சிவசுப்பிரமணியம் ெத  சிவபிரகாசம் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  1வ  ெத  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  2வ  ெத  , 
3.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  3வ  ெத  , 
4.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  4வ  ெத  , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  5வ  ெத  , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  6வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187  நி  குேபரன் நகர் 1வ  ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187 நி  குேபரன் நகர் 2வ  ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187 நி  
குேபரன் நகர் 2வ  ெத  1வ  கு க்கு , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187  நி  
குேபரன் நகர் 2வ  ெத  2வ  கு க்கு , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  187 நி  
குேபரன் நகர் 3வ  ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  187 நி  குேபரன் நகர் 
4வ  ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  187  நி  குேபரன் நகர் 5வ  ெத  , 
8.மடிப்பாக்கம் வார்  187  நி  குேபரன் நகர் 6வ  ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187  நி  குேபரன் நகர் 7வ  ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  187  
நி  குேபரன் நகர் ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, மடிப்பாக்கம், 
ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  3 ேகாவிந்தசாமி நகர் 1வ  ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 ேகாவிந்தசாமி நகர் 2வ  ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ேகாவிந்தசாமி நகர் 3வ  ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேகாவிந்தசாமி 
நகர் 4வ  ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேகாவிந்தசாமி நகர் 5வ  
ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேகாவிந்தசாமி நகர் 7வ  ெத  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேகாவிந்தசாமி நகர் 8வ  ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 ேகாவிந்தசாமி நகர் 9வ  ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ேகாவிந்தசாமி நகர் 10வ  ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ேகாவிந்தசாமி நகர் 11வ  ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ேகாவிந்தசாமி நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ேகாவிந்தசாமி நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 13.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ேகாவிந்தசாமி நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ேகாவிந்தசாமி நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 15.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
ஐயப்பா நகர் 7வ  ெத  , 16.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ஆ கம் நகர் 
1வ  ெத  , 17.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ஆ கம் நகர் 2வ  ெத  , 
18.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ஆ கம் நகர் 3வ  ெத  , 19.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  ராமலிங்க நகர் 1வ  கு க்குத் ெத  விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, மடிப்பாக்கம், 
ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேநதாஜி நகர் , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
ெபரியார் நகர் 2வ  ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெபரியார் நகர் 3வ  
ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெபரியார் நகர் 4வ  ெத  , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெபரியார் நகர் 5வ  ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  ெபரியார் நகர் 6வ  ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
ெபரியார் நகர் 7வ  ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெபரியார் நகர் 8வ  
ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெபரியார் நகர் 9வ  ெத  , 
10.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெபரியார் நகர் ெமயின் ேரா  டாக்டர் 
அம்ேபத்கார் சாைல , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ெபரியார் நகர் வரீாசாமி 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், 
ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, மடிப்பாக்கம், 
ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெபரியார் நகர் விரி  3வ  ெத  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெபரியார் நகர் விரி  4வ  ெத  , 
3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெபரியார் நகர் விரி 5  ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 ெபரியார் நகர் விரி  6வ  ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ெபரியார் நகர் விரி  7வ  ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ராஜராேஜஸ்வரி நகர் , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 
கு க்குத் ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெபரியார் நகர் விரி  1வ  
ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெபரியார் நகர் விரி  2வ  ெத  , 
10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெபரியார் நகர் விரி  3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188  லட்சுமி நகர் தல் ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  லட்சுமி நகர் தல் ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188  லட்சுமி 
நகர் 2வ  ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 லட்சுமி நகர் 3வ  ெத  , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 லட்சுமி நகர் 4வ  ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  
188  லட்சுமி நகர் 5வ  ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  லட்சுமி நகர் 
6வ  ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  லட்சுமி நகர் 7வ  ெத  , 
9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  லட்சுமி நகர் 8வ  ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  மயிைல கபா ஸ்வரர் நகர் தல் ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  ேஜாதி ராமலிங்கம் ெத  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  187  
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  , 13.மடிப்பாக்கம் வார்  188  என் ஃபல்ட் 
அெவன்  , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ேடவிட் ஜார்ஜ் ைலன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ரா  ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  187  
பாேவந்தர் பாரதிதாசன் சாைல , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ஏரிக்கைர 
ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ஏரிக்கைர ெத  கற்பகம் அப்பார் 
ெமண்ட்ஸ் , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  187  மடிப்பாக்கம் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 வரீமணி ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
கல்யாண கந்தசாமி ேகாயில் ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
அம்ேபத்கார் சாைல , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மீனாட்சி நகர் , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சக்தி நகர் விரி  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
ெசந்தில் நகர் 1 வ  ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெசந்தில் நகர் 3 வ  
ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ேஜம்ஸ் ெத  ராம்நகர் வடக்கு விரி  , 
9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெசயின்ட் தாமஸ் நகர் ேடவிட் ஜார்ஜ் கு க்கு 
ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188  லஷ்மி ெமயின் ேரா  , 11.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  விஜயலட்சுமி பிளாட்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் ெமட்ரிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
இைணப்  கட்டிடம், 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி இைணப்  
கட்டிடம், மடிப்பாக்கம், 
ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராஜலட்சுமி நகர் , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
ேகாபால் ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187 சபரி ெத  ெபான்னியம்மன் 
நகர் , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 2வ  கு க்கு ெத  , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ெதய்வாைன நகர் 2வ  ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187 ெவங்கடராமன் ெத  பாலய்யா கார்டன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் ெமட்ரிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
இைணப்  கட்டிடம், 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி இைணப்  
கட்டிடம், மடிப்பாக்கம், 
ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் ெமயின்ேரா  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 3வ  ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
கார்த்திேகய ரம் 4வ  ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 
5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 6வ  ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 7வ  ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
கார்த்திேகய ரம் 8வ ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 
9வ ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 10வ ெத  , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 11வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 12வ ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187 கார்த்திேகய ரம்13வ ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
கார்த்திேகய ரம் 13வ  கு க்குத்ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
கார்த்திேகய ரம் 13வ  ெதாடர்ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
ெதய்வாைனநகர் 4வ  ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெத  2வ  கு க்கு சந்  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
ெதய்வாைன நகர் தல் ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஏரிக்கைர 
3வ  சாைல , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ஏரிக்கைர ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  ராேஜஸ்வரி நகர் தல் பிரதானசாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், கிழக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, மடிப்பாக்கம், 
கிழக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 தி மைல ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
பஜைனேகாவில் ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187  பஜைனேகாவில் தல் 
கு க்கு ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187  பஜைனேகாவில் 2வ  கு க்கு 
ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  187  பஜைனேகாவில் ெத  விரி  , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  187  பஜைனேகாவில் 4வ  கு க்கு ெத  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மணியம்ைம ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், கிழக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, மடிப்பாக்கம், 
கிழக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 1வ  ெத  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 2வ  ெத  , 
3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 3வ  ெத  , 
4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ஜவீா நகர் 1வ  ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  
188 ஜவீாநகர் 2வ  ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ஜவீாநகர் 3வ  ெத  
, 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம ர்த்தி நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  , 
8.மடிப்பாக்கம் வார்  188 டாக்டர் ராம ர்த்திநகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 டாக்டர் ராம ர்த்தி நகர் 3வ  ெமயின் ேரா  , 
10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 டாக்டர் ராம ர்த்தி நகர் தல்ெமயின் ேரா   , 
11.மடிப்பாக்கம் வார்  188 தி கன் ெத  சக்திநகர் விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், கிழக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, மடிப்பாக்கம், 
கிழக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 9வ  ெத  குேபரன் நகர் விரி  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 11வ  ெத  குேபரன் நகர் விரி  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ஆண்டவர் ெத  ஈ ெவ ரா காலனி , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ஆண்டவர் 
ெத  திலகர் அெவன்  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 அம்ேபத்கார் சாைல , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 தல் கு க்குெத  ெபரியார் நகர் , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  188 3வ  கு க்கு ெத  ராஜராேஜஸ்வரி நகர் , 
8.மடிப்பாக்கம் வார்  188 டாக்டர்.ராம ர்த்தி நகர் தல் ெமயின் ேரா  
கு க்கு ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 விஷால் நகர் , 10.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 7வ  ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
அண்ணாநகர் விரி  ஆவின் கார்டன் , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ராஜராேஜஸ்வரிநகர் 6வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் ெத  விரி  , 
3.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 2வ கு க்கு ெத  , 
4.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  
187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 3வ  கு க்குத் ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
எத்திராஜ  ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
கிழக்குத் ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராஜாஜி நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 
10.மடிப்பாக்கம் வார்  188  வேனஸ்வரி ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  
188  ராஜாஜி நகர் 3வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 எல் ஜி நகர் லலித்தாம்பாள் ெத  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ம ைரகாளி நகர் , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
பாங்க்ப் பேராடா காலணி , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேச பதி நகர் , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 அண்ணாநகர் 1வ  ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  
188 லஷ்மி நகர் 5வ  ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188 சிகாமணி நகர் 
3வ  ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188 சிகாமணி நகர் 2வ  ெத  , 
9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 சிகாமணி நகர் 1 வ  ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 கி ஷ்ணேவணி அம்மாள் நகர் , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ெசந்தில் நகர் 1வ  ெத  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188  அ ள் கன் 
நகர் விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் கிழக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 காளிஸ்வரர் ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
காமராஜ் நகர் , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 அண்ணாநகர் 10வ  ெத  , 
4.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சீத்தாபதி ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ம ைரகாளி நகர் ேமற்கு , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 காமராஜர் ெத  
(பாரி காலனி) டாக்டர் ராம ர்த்தி , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ெசந் ரன் 
காலனி 3வ  ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ெசந் ரன் காலனி 2வ  
ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 கி ஷ்ணா நகர் விரி  , 10.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 சேராஜா நகர் , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188 டாக்டர் ராம ர்த்தி 
நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  187 சங்கரன் ெத  , 
13.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஆதிசங்கரன் ெத  , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
கார்த்திேகய ரம் லலிதாம்பாள் ெத  2வ  கு க்குத் ெத  , 
15.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெரயின்ேபா அெவன்  , 16.மடிப்பாக்கம் வார்  
188 விஷால்நகர் ெரயின்ேபா அெவன

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 குமரன் ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
காமேகாடி ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 காஞ்சிகாமாட்சி நகர் 1வ  
ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 காஞ்சி காமாட்சி நகர் 2வ  ெத  , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 காஞ்சி காமாட்சி நகர் 3வ  ெத  , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 லட்சுமி நகர் 3வ  ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  
188 எல் ஐ சி நகர் 4வ  ெத  ெமயின் ேரா  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
எல் ஐ சி நகர் 1வ  ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 எல் ஐ சி நகர் 
1வ  ெமயின் ேரா  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 எல் ஐ சி நகர் 2வ  
ெமயின் ேரா  , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188 எல் ஐ சி மயிைல 
கபா ஸ்வரர் நகர் 3வ  ெத  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188 லஷ்மி நகர் 
7வ  ெத  , 13.மடிப்பாக்கம் வார்  188 பாரதியார் ெத  , 14.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 குணாளம்மன் ேகாயில் ெத  , 15.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ஆைலயம்மன் ேகாயில் ெத  , 16.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
மண்ணடியம்மன் ேகாயில் ெத  , 17.மடிப்பாக்கம் வார்  188 எத்திராஜி  
ெத  , 18.மடிப்பாக்கம் வார்  188 மகாலஷ்மி நகர் 3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேநதாஜி நகர் , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ஐயப்பா 
நகர் தல் ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெஜகநாதன் ெத  , 
4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெவங்கடசாமி ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ராஜா ெத  பாைலயா கார்டன் , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராகேவந்திரா 

தல் ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேஜசுதாஸ் ெத  பாைலயா 
கார்டன் , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேடவிட் ஜார்ஜ் கு க்கு ெத  , 
9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 பாைலயா கார்டன் லஷ்மி ெத  , 
10.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ெதய்வாைன நகர் 2வ  ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187 எழில் அெவன்  சக்தி நகர் விரி  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
குமரன் ெத  டி எஸ் , 13.மடிப்பாக்கம் வார்  188 குமரன் வதீி  பாைலயா 
 கார்டன் , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  188 கைலவாணி ெத  , 15.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  பத்மாவதி ெத  , 16.மடிப்பாக்கம் வார்  188 சாய்ராம் 
அெவன்  , 17.மடிப்பாக்கம் வார்  188 சாய்ராம் அெவன்  2வ  ெத  , 
18.மடிப்பாக்கம் வார்  188 மகாலட்சுமி நகர் விரி  3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் ெமட்ரிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
இைணப்  கட்டிடம், 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி இைணப்  
கட்டிடம், மடிப்பாக்கம், 
ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ேஜம்ஸ் ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேந  
ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
4.மடிப்பாக்கம் வார்  187  சபரி சாைல , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188  2வ  
ெத  குேபர நகர் விரி  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  நி  குேபர நகர் 
ெஜயந்தி நிைலயம் , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ேகாவிந்தசாமி நகர் , 
8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ேகாவிந்தசாமி நகர் 2வ  ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  ேவளச்ேசரி ெமயின் ேரா  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
ெசங்ேகணி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188  கக்கன் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் ெமட்ரிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
இைணப்  கட்டிடம், 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி இைணப்  
கட்டிடம், மடிப்பாக்கம், 
ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாைலயா கார்டன் 
பி ந்தாவன் ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
பி ந்தாவன் ெத  சீ வாசன் ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 சீ வாசன் கு க்கு ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 எம் ஜி ஆர் ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
குளக்கைர 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
இைணப்  கட்டிடம், 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி இைணப்  
கட்டிடம், மடிப்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  7வ  ெத  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  8வ  ெத  , 
3.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  10வ  ெத  , 
4.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  12வ  ெத  , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  13வ  ெத  , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  14வ  ெத  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  15வ  ெத  , 
8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  குேபரன் நகர் விரி  பஞ்சாயத்  ேரா  , 
9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  வாஞ்சிநாதன் ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
9வ  ெத  குேபர நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 தல் கு க்கு ெத  திலகர் அெவன்  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  188  திலகர் அெவன்  2வ  ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  திலகர் அெவன்  2வ  கு க்கு ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  
188  திலகர் அெவன்  3வ  கு க்கு ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
திலகர் அெவன்  4வ  கு க்கு ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  திலகர் 
அெவன்  5வ  கு க்கு ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  திலகர் 
அெவன்  6வ  கு க்கு ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  திலகர் 
அெவன்  7வ  கு க்கு ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  திலகர் 
அெவன்  9வ  கு க்கு ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188  திலகர் 
அெவன்  10வ  கு க்கு ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188  திலகர் 
அெவன்  11வ  கு க்கு ெத  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188  தல் 
ெமயின் ேரா  திலகர் அெவன்  , 13.மடிப்பாக்கம் வார்  188  பாைலயா 
நகர் மணிகண்டன் 1வ  ெத  , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மணிகண்டன் 
2வ  ெத  , 15.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மணிகண்டன் 3வ  ெத  , 
16.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மணிகண்டன் 4வ  கு க்கு ெத  , 
17.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மணிகண்டன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  188  4வ  
ெமயின் ேரா  சதாசிவம் நகர் , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 
5வ  ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 3வ  கு க்கு 
ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 4வ  கு க்கு ெத  
(ெதற்கு) , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 5வ  ெமயின் ேரா  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 6வ  ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  சதாசிவம் நகர் 6வ  ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் தல் கு க்கு ெத  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கார்த்திேகய ரம் தல் ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187 கார்த்திேகய ரம் 2வ  ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
கார்த்திேகய ரம் 4வ  ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 சதாசிவநகர் 
4வ ெத  2வ பிரதானசாைல , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 7வ  கு க்கு 
ெத  பாைலயா கார்டன் , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  187  சபரி சாைல 
ஜாம்பேஜாதி பிளாட்ஸ் , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  187  சபரி சாைல சபரி 
பிளாட்ஸ் , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  4வ  ெமயின் ேரா  சதாசிவம் நகர் 
கு கி பா , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேகாபால்ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 கி ஷ்ணாநகர் , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராஜராேஜஸ்வரிநகர் 
, 13.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 4வ  இைணப்  சாைல 
(ெதற்கு) , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராஜாஜி நகர் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராமசந்திரா நகர் சாைல , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  
188 ராமசந்திரா சாைல 3வ  கு க்கு ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ராஜாஜி நகர் 3வ  ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராஜாஜி சாைல 1வ  
ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராஜாஜி சாைல 2வ  ெத  , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராஜாஜி சாைல 1வ  கு க்கு ெத  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  க ைண கணபதி ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  
188 வரீாசாமி ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ஆ க நகர் 1வ  ெத  , 
10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ஆ க நகர் 2வ  ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 கணபதி ெத  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188 வரீமணி ெத  , 
13.மடிப்பாக்கம் வார்  188 மா தி ெத  , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  187  சபரி 
சாைல , 15.மடிப்பாக்கம் வார்  187 குளக்கைர ெத  , 16.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187  ேவம் லியம்மன் ேகாயில் ெத  , 17.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
ேவ ேகாபால் ெத  கார்த்திேகய ரம் , 18.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
பாைலயா கார்டன்ெசங்கழனியம்மன் ேகாயில் ெத  , 19.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187  தி லர் ெத  சீனிவாச நகர் , 20.மடிப்பாக்கம் வார்  187  
ெப மாள் நகர் 1வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேஹாலிபிரின்ஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ெதற்கு 

கம்

ேஹாலிபிரின்ஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ெதற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187  சரஸ்வதி ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  187  
ெவங்கேடச ெப மாள் 1வ  ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ெவங்கேடச 
ெப மாள் 2வ  ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187  அண்ணா ெத  , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ெசந் ரன் காலனி 3வ  ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  திலகர் அெவன்  5வ  கு க்கு ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  
188  திலகர் அெவன்  8வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேஹாலிபிரின்ஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
மடிப்பாக்கம், ெதற்கு 

கம்

ேஹாலிபிரின்ஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
மடிப்பாக்கம், ெதற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 சத்சங்கம் ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  188 பாரத் 
ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 லட்சுமி ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
அந்ேதாணி ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 லாவதியம்மாள் ெத  , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ேவளச்ேசரி ெமயின் ேரா  , 7.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 ராகேவந்திரா 2வ  ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் 3வ  ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 4வ  
ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 5வ  ெத  , 
11.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 6வ  ெத  , 
12.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 7வ  ெத  , 
13.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 8வ  ெத  , 
14.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 9வ  ெத  , 
15.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 10வ  ெத  , 
16.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 11வ  ெத  , 
17.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ஈஸ்வரன் ேகாயில் 12வ  ெத  , 
18.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 13வ  ெத  , 
19.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ஈஸ்வரன் ேகாயில் 15வ  ெத  , 
20.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 16வ  ெத  , 
21.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ஈஸ்வரன் ேகாயில் 17வ  ெத  , 
22.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஈஸ்வரன்ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 13வ  கு க்கு ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் வார்  187  
சன்னதி ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  ெமயின்ேரா  , 
4.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  2வ  ெத  ஐயப்பா நகர் , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  3வ  ெத  ஐயப்பா நகர் , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  4வ  ெத  ஐயப்பா நகர் , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  187   ேலக்வி  5வ  ெத  ஐயப்பா நகர் , 
8.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  6வ  ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  
187  ேலக்வி  8வ  ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  9வ  
ெத  , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  10வ  ெத  ஐயப்பா நகர் , 
12.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  11வ  ெத  ஐயப்பா நகர் , 
13.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  12வ  ெத  ஐயப்பா நகர் , 
14.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  13வ  ெத  ஐயப்பா நகர் , 
15.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ேலக்வி  14வ  ெத  ஐயப்பா நகர் , 
16.மடிப்பாக்கம் வார்  187  மகாலிங்கம் ெத  ஐயப்பா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிங்ஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

கிங்ஸ் ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், வடக்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187  சங்கரன் ெத  ஐயப்பா நகர் , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187  ெவங்கட ெப மாள் தல் ெத  ஐயப்பா நகர் , 3.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187  பார்க்ஸ் ெகயர் காலணி தல் ெத  ஐயப்பா நக , 
4.மடிப்பாக்கம் வார்  187  ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  கன்னியம்மன் ேகாயில் ெத  (அ) குளக்கைர ெத  , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெசங்ேகணி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மண்ணடி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 
8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெசங்ேகணி அம்மன் ேகாயில் ெத  விரி  24 , 
9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மண்ணடி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 
10.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மண்ணடி அம்மன் ேகாயில் ெத , மடிப்பாக்கம் 
, 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ெசந் ரன்காலணி தல்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



74

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ெதற்கு 

கம்

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ெதற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 2 வ  ெமயின் ேரா  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 3 வ  ெமயின் ேரா  , 
3.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 3 வ  ெமயின் ேரா  லட்சுமி 
ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் பஜார் ேரா  , 
5.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் பஜார் ேரா  5வ  கு க்குத் 
ெத   , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் 5 வ  5வ  கு க்குத்ெத  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாசிவம் நகர் 3வ  கு க்குத் ெத  , 
8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராஜாஜி நகர் ெமயின் ேரா  , 9.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  சதாசிவம் நகர் 4வ  ெமயின் ேரா  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  
188  சதாசிவம் நகர் தாங்கல் சாைல , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சீனிவாச 
நகர் 1வ  கு க்குத் ெத  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ெசங்கழனி 
அம்மன் ேகாயில் ெத  , 13.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராஜாஜி நகர் 1வ  
கு க்குத் ெத  , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராஜாஜி நகர் தல் ெத  , 
15.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராகேவந்திரா நகர் 2வ  ெத

அைனத்  
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ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ெதற்கு 

கம்

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ெதற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ஐயன் தி வள் வர் ெத  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  187 மகாலிங்கம் ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  187  வேனஸ்வரி 
ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  187 சங்கரன் ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
ஆதிசங்கரன் ெத  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  187 தி வள் வர் ெத  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  187 ேகாபால் ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  187 
எத்திராஜ் ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கற்பகாம்பாள் நகர் , 
10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 அம்ேபத்கார் சாைல , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
என்வி இராசன் ெத  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மண்ணடி அம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 13.மடிப்பாக்கம் வார்  188  சதாதசிவம் நகர் 4வ  
லிங்க்ேரா  , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  188 விேவகானந்தா ெத  சீனிவாச 
நகர்

அைனத்  
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ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு 

கம்

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார் 188 அண்ணா நகர் ெமயின் ேரா , 2.மடிப்பாக்கம்
வார்  188  அண்ணா நகர் 2வ  ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
அண்ணா நகர் 3வ  ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188  அண்ணா நகர் 
5வ  ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188  அண்ணா நகர் 7வ  ெத  , 
6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  அண்ணா நகர் 8வ  ெத  , 7.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  அண்ணா நகர் 9வ  ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
அண்ணா நகர் 10வ  ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  அண்ணா நகர் 
1வ  ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188  அ ள் கன் நகர் , 
11.மடிப்பாக்கம் வார்  188  அ ள் கன் விரி  1வ  ெத  , 
12.மடிப்பாக்கம் வார்  188  அ ள் கன் விரிவாக்கம் 3வ  ெத  , 
13.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மகாலட்சுமி நகர் தல் ெத  , 
14.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மகாலட்சுமி நகர் 2வ  ெத  , 15.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  மகாலட்சுமி நகர் 3வ  ெத  , 16.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
மகாலட்சுமி நகர் 4வ  ெத  , 17.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மகாலட்சுமி 
நகர் 5வ  ெத  , 18.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மகாலட்சுமி நகர் 6வ  
ெத  , 19.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மகாலட்சுமி நகர் 7வ  ெத  , 
20.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மகாலட்சுமி நகர் 8வ  ெத  , 21.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  மகாலட்சுமி நகர் பாரதியார் சாைல , 22.மடிப்பாக்கம் வார்  
188  மகாலட்சுமி நகர் 5வ  ெமயின் ேரா  , 23.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
மகாலட்சுமி நகர் 5வ  ெத  , 24.மடிப்பாக்கம் வார்  188  மகாலட்சுமி 
நகர் 5வ 2வ கு க்குத் ெத

அைனத்  
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ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு 

கம்

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  188 பஜைன ேகாயில் ெத  , 
2.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  187  ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 3.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  187  ெபான்னியம்மன் 
ேகாயில் 1வ  கு க்குத் ெத  , 4.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
187  ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 2வ  கு க்குத் ெத  , 5.மடிப்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  187  சாரதி நகர் , 6.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  187  சதாசிவம் நகர் 2வ  பிரதான சாைல , 7.மடிப்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  188 சதாசிவம் நகர் 3வ  ெமயின் ேரா  சுமங்கலி 
அபார்ட்ெமண்ட் , 8.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  188 சதாசிவம் 
நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  ெவஸ்ட் பிளாட் , 9.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  188 சதாசிவம் நகர் பஜார் ேரா  ெகௗதம் பிளாட் , 
10.மடிப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  188 தி வள் வர் ெத  ேக. 
எஸ். அப்பார்ட்ெமன்ட்ஸ் 5 பிளாட்ஸ் , 11.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
மகாலட்சுமி நகர் விரி  பாரதியார் ெத  , 12.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
மகாலட்சுமி நகர் விரி  1வ  ெத  , 13.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
மகாலட்சுமி நகர் விரி  2வ  ெத  , 14.மடிப்பாக்கம் வார்  188  
மகாலட்சுமி நகர் விரி  4வ  ெத  , 15.மடிப்பாக்கம் வார்  188  தாங்கல் 
சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

78

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு 

கம்

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம், ேமற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் பஜார் வதீி 1வ  ெமயின் ேரா  , 
2.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராம் நகர் ெதற்கு 3வ  ெமயின் ேரா  , 
3.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராம் நகர் 3வ  ெமயின் ேரா  , 4.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188  ராம் நகர் ெதற்கு 4 வ  ெமயின் ேரா  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  
188  ராம் நகர் 4வ  ெமயின் ேரா  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188  5வ  ராம் 
நகர்  ெமயின் ேரா  , 7.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராம் நகர் 6வ  ெமயின் 
ேரா  , 8.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராம் நகர் 7வ  ெமயின் ேரா  , 
9.மடிப்பாக்கம் வார்  188  ராம் நகர் ெதற்கு 7வ  கு க்கு ெத  , 
10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் பஜார் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

79M

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் 9வ  ெமயின் ேரா  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 ராம் நகர் 10வ  ெமயின் ேரா  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ராம் நகர் 11வ  ெமயின் ேரா  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் 
13வ  ெமயின் ேரா  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் 14வ  
ெமயின் ேரா  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் 8வ  ெமயின் ேரா  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கா ெவட்டி வினாயகர் ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 ராம் நகர் 5வ  ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 காமராஜர் 
ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேகாபாலகி ஷ்ணன்நகர்

ஆண்

79A(W)

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

ேஹாலி பிரின்ஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மடிப்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் 9வ  ெமயின் ேரா  , 2.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 ராம் நகர் 10வ  ெமயின் ேரா  , 3.மடிப்பாக்கம் வார்  188 
ராம் நகர் 11வ  ெமயின் ேரா  , 4.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் 
13வ  ெமயின் ேரா  , 5.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் 14வ  
ெமயின் ேரா  , 6.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ராம் நகர் 8வ  ெமயின் ேரா  , 
7.மடிப்பாக்கம் வார்  187 கா ெவட்டி வினாயகர் ெத  , 8.மடிப்பாக்கம் 
வார்  188 ராம் நகர் 5வ  ெத  , 9.மடிப்பாக்கம் வார்  188 காமராஜர் 
ெத  , 10.மடிப்பாக்கம் வார்  188 ேகாபாலகி ஷ்ணன்நகர்

ெபண்
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ெஜசிந்த் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, காமேகாட்டி 
நகர், பள்ளிக்கரைண 
ேமற்கு கம்

ெஜசிந்த் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, காமேகாட்டி நகர், 
பள்ளிக்கரைண ேமற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ெசங்கழனியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189 மாடவதீி நாராயண ரம் , 3.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 காமேகாடி நகர் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

81

ெஜசிந்த் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, காமேகாட்டி 
நகர், பள்ளிக்கரைண 
ேமற்கு கம்

ெஜசிந்த் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, காமேகாட்டி நகர், 
பள்ளிக்கரைண ேமற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 காமேகாடி நகர் 4வ  ெத  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189  காமேகாடி நகர் 5வ  ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  189  காமேகாடி நகர் , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
காமேகாடி நகர் ெமயின் ேரா  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  189  காமேகாடி 
நகர் 6வ  ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மா ெபா சி நகர் 1வ  
ெத  , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மா ெபா சி நகர் 2வ  ெத  , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மா ெபா சி நகர் 3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

82

ெஜசிந்த் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, காமேகாட்டி 
நகர் பள்ளிக்கரைண 
ேமற்கு கம்

ெஜசிந்த் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, காமேகாட்டி நகர் 
பள்ளிக்கரைண ேமற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  காமாட்சி அம்மன் ேகாயில் 1வ  ெத , 
நாராயண ரம் , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  189  காமாட்சி அம்மன் ேகாயில் 
2வ  ெத , நாராயண ரம் , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  189  காமாட்சி 
அம்மன் ேகாயில் 3வ  ெத , நாராயண ரம் , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  189 
 காமாட்சி அம்மன் ேகாயில் 4வ  ெத , நாராயண ரம் , 5.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189  காமாட்சி அம்மன் பிரதான சாைல, நாராயண ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

83

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நாராயண ரம், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாராயண ரம், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஆ கம் நகர் தல் ெத  நாராயண ரம் , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஆ கம் நகர் 2வ  ெத  நாராயண ரம் , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஆ கம் நகர் 3வ  ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ேவளச்ேசரி ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நாராயண ரம், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாராயண ரம், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 அவ்ைவயார் ெத  தந்ைத ெபரியார் நகர் , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189 அகத்தியர் ெத  தந்ைத ெபரியார் நகர் , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 காயிேத மில்லத் தல் ெத , நாராயண ரம் 
, 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 காயிேத மில்லத் 2வ  ெத , நாராயண ரம் 
, 5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஷாய் ஷாகி அபார்ட்ெமண்ட்ஸ், காமேகாடி 
நகர் , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  189 இராஜாஜி அெவன் , நாராயண ரம் , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ஐ.ஐ.டி. காலனி, கம்பர் ெத , நாராயண ரம் , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ஐ.ஐ.டி. காலனி 1வ  ெமயின் ேரா  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ.ஐ.டி. காலனி 1வ  ெமயின் ேரா , 
நாராயண ரம் , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  189 சத்திய ர்த்தி காலனி, 
நாராயண ரம் , 11.பள்ளிக்கரைண வார்  189 காந்தி நகர், பிள்ைளயார் 
ேகாயில் 1 வ  ெத  , 12.பள்ளிக்கரைண வார்  189 காந்தி நகர், 
பிள்ைளயார் ேகாயில் 2வ  ெத  , 13.பள்ளிக்கரைண வார்  189 
காமேகாடி நகர் 3வ  ெத  , 14.பள்ளிக்கரைண வார்  189 நாகம்மாள் 
அெவன்  விரி  , 15.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேம  நகர் , 
16.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேம  நகர் 1வ  ெத  , 17.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 ேம  நகர் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நாராயண ரம், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாராயண ரம், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தந்ைத ெபரியார் நகர், ேவளச்ேசரி ெமயின் 
ேரா  , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தந்ைத ெபரியார் நகர், காமராஜ் ெத  
, 3.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தந்ைதெபரியார் நகர், ெஜயலலிதா ெத . , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தந்ைதெபரியார் நகர், அண்ணாசாைல. , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தந்ைத ெபரியார் நகர், ேநசமணி ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தந்ைத ெபரியார் நகர், ேந  ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தந்ைத ெபரியார் நகர், இந்திரா அம்ைமயார் 
ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தந்ைத ெபரியார் நகர், தி வள் வர் 
ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தந்ைத ெபரியார் நகர், மடிபாக்கம் 
ெமயின் ேரா  , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  189 இளங்ேகா ெத  தந்ைத 
ெபரியார் நகர் , 11.பள்ளிக்கரைண வார்  189  கம்பர் ெத  தந்ைத 
ெபரியார் நகர் , 12.பள்ளிக்கரைண வார்  189  கண்ணபிரான் ெத  தந்ைத 
ெபரியார் நகர் , 13.பள்ளிக்கரைண வார்  189  பாரதியார் ெத  தந்ைத 
ெபரியார் நகர் , 14.பள்ளிக்கரைண வார்  189  பாரதிதாசன் ெத  தந்ைத 
ெபரியார் நகர் , 15.பள்ளிக்கரைண வார்  189  எஸ் டி எஸ் ெத  தந்ைத 
ெபரியார் நகர் , 16.பள்ளிக்கரைண வார்  189  கண்ணதாசன் ெத  தந்ைத 
ெபரியார் நகர் , 17.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ம ைரவரீன் ெத  தந்ைத 
ெபரியார் நகர் , 18.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மடிப்பாக்கம் ெமயின்ேரா  , 
19.பள்ளிக்கரைண வார்  190  அ யா ஓம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 சிட்டிபா  நகர் ெமயின்ேரா  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 சிட்டிபா  நகர் 1வ  கு க்குத் ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 சிட்டிபா  நகர் 1வ  கு க்குத் ெத  விரி  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 சிட்டிபா  நகர் 2வ  கு க்குத் ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 சிட்டிபா  நகர் 3வ  கு க்குத் ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 சிட்டிபா  நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ெசல்வம் நகர் ெமயின் ேரா  , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  189  காந்தி ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
ெசல்வம் நகர் வள்ளலார் ெத  , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  189  பரசுராம் 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  இளங்ேகா ெத  விரி  , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189  பாரதிதாசன் ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  189  அஷ்டலட்சுமி 
அெவன்  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 பிர  நகர் , 5.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 பிர  நகர் 2வ  ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 பிர  நகர் 
3வ  ெத  , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  190  அம்பாள் நகர் , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  190  அம்பாள் நகர் 2வ  ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  190  கணபதி நகர் , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  
190  பரசுராம் நகர் கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 2வ  ெமயின்ேரா  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 1வ  கு க்குத் ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 2வ  ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 3வ  கு க்குத்ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 3வ  ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 3வ  ெத  விரி  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 3வ  ெத  விரி  , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 4வ  ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 5வ  ெத  , 
10.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 6வ  ெத  , 
11.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஐ ஐ டி காலனி 8வ  ெத  , 
12.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ஐ ஐ டி காலனி 3வ  ெமயின் ேரா  , 
13.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 1வ  பிரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 2வ  பிரதான சாைல , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 2வ  கு க்குத் ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 3வ  கு க்குத் ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 4வ  கு க்குத் ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 5வ  கு க்குத் ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 6வ  கு க்குத் ெத  , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 7வ  கு க்குத் ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாவலன் நகர் 8வ  கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
பாலாஜி நகா�,  
குடியி ப்  
பள்ளிக்கரைண 
கிழக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பாலாஜி 
நகா�,  குடியி ப்  
பள்ளிக்கரைண கிழக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 மயிைல பாலாஜி நகர் பகுதி 2 பள்ளிக்கரைண 
கத  1-900 , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  189 எல் ஐ சி நகர் 3 வ  ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  189 எல் ஐ சி நகர் 4 வ  ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 எல் ஐ சி நகர் 5வ  ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  189 எல் 
ஐ சி நகர் 6 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
பாலாஜி நகர், 
பள்ளிக்கரைண  
குடியி ப்  கிழக்கு 

கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பாலாஜி 
நகர், பள்ளிக்கரைண  
குடியி ப்  கிழக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 மயிைல பாலாஜி நகர் பகுதி 2 பள்ளிக்கரைண 
கத  901

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
பாலாஜி நகர், 
பள்ளிக்கரைண  
குடியி ப்  கிழக்கு 

கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பாலாஜி 
நகர், பள்ளிக்கரைண  
குடியி ப்  கிழக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 மயிைல பாலாஜி நகர் பகுதி 1 பள்ளிக்கரைண 
, 2.பள்ளிக்கரைண வார்  189 தாய் நகர் மயிைல பாலாஜி நகர் , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  189 பாலாஜிநகர் 4வ பகுதி , 4.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 கேணசன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
பாலாஜி நகர், 
பள்ளிக்கரைண திய 
குடியி ப்  கிழக்கு 

கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பாலாஜி 
நகர், பள்ளிக்கரைண திய 
குடியி ப்  கிழக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  பாலாஜி நகர் பள்ளிக்கரைண அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
பாலாஜி நகர், 
பள்ளிக்கரைண திய 
குடியி ப்  கிழக்கு 

கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பாலாஜி 
நகர், பள்ளிக்கரைண திய 
குடியி ப்  கிழக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  பாலாஜி நகர் பள்ளிக்கரைண , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ஆதிசாமி நகர் தல் கு க்கு ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ஆதிசாமி நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ஆதிசாமி நகர் பள்ளிக்கரைண , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அ ண் நகர் தல் ெத  பள்ளிக்கரைண , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அ ண் நகர் 2வ  ெத  , 7.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 அ ண் நகர் 3வ  ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
ெபரியார் நகர் தல் கு க்கு ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
ெபரியார் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  189 
ஆதிசாமி நகர் தல் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெபனியல் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண, 
கிழக்கு 

ெபனியல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசல்வம் 
நகர், பள்ளிக்கரைண, கிழக்கு 

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 நி காலனி , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
மீனாட்சிநகர் , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ெதய்வசிகாமணி ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ெதய்வசிகாமணி விரி  , 5.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 சாய்பாலாஜி நகர் , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 சக்கரவர்த்தி 
நகர் , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  189  வரீாத்தமன் ேகாயில்ெத  , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்கு அண்ணாநகர் தல்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெபனியல் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண, 
கிழக்கு 

ெபனியல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசல்வம் 
நகர், பள்ளிக்கரைண, கிழக்கு 

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்குஅண்ணாநகர் 2வ  ெத  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்குஅண்ணாநகர் 4வ  ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்குஅண்ணாநகர் 6வ  ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்குஅண்ணாநகர் 7வ  ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்குஅண்ணாநகர் 8வ  ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்குஅண்ணாநகர் 10வ  ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்குஅண்ணாநகர் 12வ  ெத  , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  189 அண்ணாநகர் தல்கு க்குெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்குஅண்ணாநகர் 6வ  கு க்குெத  , 
10.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ேமற்குஅண்ணாநகர் ெமயின்ேரா  , 
11.பள்ளிக்கரைண வார்  189 பாரிவதீி விரி  காந்திநகர் , 
12.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ஐ ஐ டி காலனி ெப மாள்நகர் , 
13.பள்ளிக்கரைண வார்  189 தி ேவங்கடம்நகர் , 14.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 ேலபர்ஸ் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெபனியல் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண, 
கிழக்கு 

ெபனியல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசல்வம் 
நகர், பள்ளிக்கரைண, கிழக்கு 

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேவந்தர்ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
ேவந்தர் 1வ  ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேவந்தர் 2வ  

ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 தாங்கல் ேந ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 தாங்கல் தி வள் வர்ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 தாங்கல் என் எஸ் ேக ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  190 தாங்கல் இளங்ேகா ெத  , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  190 தாங்கல் பாரதியார் ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  189 தங்கம் நகர் த்தாங்கல்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெபனியல் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண, 
கிழக்கு 

ெபனியல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசல்வம் 
நகர், பள்ளிக்கரைண, கிழக்கு 

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  குளக்கைர ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  
189 ராேஜஷ்நகர் ேந ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  189 வி ஜி பி 
ராேஜஷ்நகர் 1வ  ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராேஜஷ்நகர் 
2வ ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராேஜஷ்நகர் 3வ ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராேஜஷ்நகர் 4வ ெத  , 7.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 ராேஜஷ்நகர் 5வ ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189 
ராேஜஷ்நகர் 6வ ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராேஜஷ்நகர் 
7வ கு க்குெத  , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ராேஜஷ்நகர் 
2வ பிரதானசாைல , 11.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராேஜஷ்நகர் 3வ  
பிரதானசாைல , 12.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராேஜஷ்நகர் 4வ  
பிரதானசாைல , 13.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராேஜஷ்நகர் 
5வ பிரதானசாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நாராயண ரம், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாராயண ரம், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  இந்திராஅம்ைமயார் ெத  ெபரியார் நகர் , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மாணிக்கவாசகர் ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189  மாணிக்கவாசகர் தல் கு க்கு ெத  ெபரியார , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  189  வியாசர் ெத  ெபரியார் நகர் , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தி வள் ர் ெத  ெபரியார் நகர் , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  189  வால் கி ெத  ெபரியார் நகர் , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  189  கம்பர் ெத  ெபரியார் நகர் , 8.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189  கவிமணி தல் கு க்கு ெத  ெபரியார் நகர் , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ேசக்கிழார் ெபரியார் நகர் , 10.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189  கவிமணி ெத  , 11.பள்ளிக்கரைண வார்  189  கேழந்தி ெத  
, 12.பள்ளிக்கரைண வார்  189  வரதராஜ நகர் தல் ெத  , 
13.பள்ளிக்கரைண வார்  189  வரதராஜ நகர் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 இளங்ேகாஅடிகள் ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 காளிதாசன் ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  189 சாந்தி நகர் 
பகுதி வள்ளலார் வதீி , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  189 அகத்தியர் ெத  
ெதய்வசிகாமணி நகர் , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கவிமணி தல் 
கு க்கு ெபரியார் நகர் 2வ   , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கவிமணி 
2வ  கு க்கு ெத  ெபரியார் நகர் , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
கவிமணி 3வ  கு க்கு ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189 
ெவங்கட்ராமன் ெத  சிண்டிேகட்ேபங்க் காலனி  , 9.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 சபரி நகர் சாந்தி நகர் , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  189 
பாரதிதாசன் ெத  ெபரியார் நகர் , 11.பள்ளிக்கரைண வார்  189 
மீனாட்சி ரம் சாந்தி நகர் , 12.பள்ளிக்கரைண வார்  189 இளங்ேகா வதீி 
வி ஜி பி சாந்தி நகர் , 13.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ெமயின் ேரா  வி ஜி 
பி சாந்தி நகர் , 14.பள்ளிக்கரைண வார்  189 வ ஊ சி ெத  வி ஜி பி 
சாந்தி நகர் , 15.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கபிலர் வதீி சாந்தி நகர் , 
16.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ல்ைல ெத  வி.ஜி.பி. காந்தி நகர் , 
17.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ஔைவெத  வி.ஜி.பி. சாந்தி நகர் , 
18.பள்ளிக்கரைண வார்  189 தி வள் வர்ெத  வி.ஜி.பி. சாந்தி நகர் , 
19.பள்ளிக்கரைண வார்  189 சர்ச் அவின்  வி.ஜி.பி. சாந்திநகர் விரி  , 
20.பள்ளிக்கரைண வார்  189 லட்சுமிெத  வி.ஜி.பி. சாந்திநகர் , 
21.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ஏ ஜி எஸ் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண 
வடக்கு கம்

னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண வடக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 மணிேமகைல ெத , இந்திராகாந்தி ெத  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மணிேமகைல 1வ  ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189  மணிேமகைல 2வ  கு க்கு ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  
189  மணிேமகைல 2வ  ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  189  

க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 1வ  ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 2வ  ெத  , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 3வ  ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 4வ  ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 5வ  ெத  , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 6வ  ெத  , 11.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 7வ  ெத  , 12.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 8வ  ெத  , 13.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 9வ  ெத  , 14.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 10வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  க்கானத்தம்மன் ேகாயில் 11வ  ெத  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  189  தி  வி க ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  
189 அம்ேபத்கார் கு க்கு ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  189  அம்ேபத்கார் 
ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் விரி  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  189  க்கானத்தம்மன் ேகாயில் ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் ெமயின் ேரா  , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மாணிக்கவாசகம் 1வ  கு க்கு ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  189  வால்மீகி ெத ,ெபரியார் நகர் , 
10.பள்ளிக்கரைண வார்  189  பாரிவதீி வி.ஜி.பி காந்தி நகர் , 
11.பள்ளிக்கரைண வார்  189  பாரி வதீி வி.ஜி.பி காந்தி நகர்1 , 
12.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ராேஜஷ் நகர் விரி  தல் கு க்கு ெத  , 
13.பள்ளிக்கரைண வார்  189  கம்பர் ெத , விஜிபி காந்தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 பாரதியார் ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  190  
ெகாளத் ர் ெமயின் ேரா  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190  இம்மா ேவல் 
ெமயின் ேரா  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190  இம்மா ேவல் 1 ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  189 இம்மா ேவல் 2 கு க்கு ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  189 இம்மா ேவல் 3 கு க்கு ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராேஜஷ் நகர் , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189 வ 
உ சி ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  189 வ உ சி கு க்கு ெத  , 
10.பள்ளிக்கரைண வார்  189 இராமலிங்க அடிகள் ெத  , 
11.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ெபரியார் நகர் நக்கீரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 பாரதிதாசன் 1வ  ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 பாரதிதாசன் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 பாரதிதாசன் 3வ  ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 பாரதிதாசன் 4வ  ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190  
பாரதிதாசன் 5வ  ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190  பாரதிதாசன் 1வ  
கு க்கு ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ராஜிவ் காந்தி ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ராஜிவ் காந்தி 1 வ  கு க்கு ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ராஜிவ் காந்தி 2 வ  ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 ராஜிவ் காந்தி 3 வ  கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ெபரியார் நகர் ெமயின் ேரா  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 காமராஜர் ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
கண்ணபிரான் ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190  ஏரிக்கைரத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஏசடியான் ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
ேவளச்ேசரி ெமயின் ேரா  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஜவீா நகர் 1வ  
ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஜவீா நகர் 2வ  ெத  ெமயின் ேரா  
, 5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஜவீா நகர் 2வ  ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 ெப மாள் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெபனியல் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண, 
கிழக்கு பார்த்த  
ெமயின

ெபனியல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசல்வம் 
நகர், பள்ளிக்கரைண, கிழக்கு 
பார்த்த  ெமயின

1.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் 1வ  ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189  மேனாகர் நகர் 2வ  ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
மேனாகர் நகர் 3வ  ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் 
4வ  ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் 5வ  ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் 6வ  ெத  , 7.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189  மேனாகர் நகர் 7வ  ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
மேனாகர் நகர் 8வ  ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் 
11வ  ெத  , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் 15வ  ெத  , 
11.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் 16வ  ெத  , 
12.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் 17வ  ெத  , 
13.பள்ளிக்கரைண வார்  189  மேனாகர் நகர் 18வ  ெத  , 
14.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ராஜவதீி ெத  , 15.பள்ளிக்கரைண வார்  
189  மேனாகர் நகர் விரி  , 16.பள்ளிக்கரைண வார்  189  காஞ்சி ெத  , 
17.பள்ளிக்கரைண வார்  189  குறிஞ்சி ெத  , 18.பள்ளிக்கரைண வார்  
189  சந்ேதாஷ் ெத  , 19.பள்ளிக்கரைண வார்  189  பாரி ெத  , 
20.பள்ளிக்கரைண வார்  189  காந்தி ெத  , 21.பள்ளிக்கரைண வார்  189  
ேசாழன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெபனியல் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண, 
கிழக்கு பார்த்த  
ெமயின

ெபனியல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசல்வம் 
நகர், பள்ளிக்கரைண, கிழக்கு 
பார்த்த  ெமயின

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஆதி ஸ்வரர் ேகாயில் ெத  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஆதி ஸ்வரர் ேகாயில் கு க்குத் ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஆதி ஸ்வரர் ேகாயில் 2வ  கு க்கு ெத  
, 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  189 அண்ணா எம் ஜி ஆர் நகர் கி ஷ்ணா ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  189 அண்ணா எம் ஜி ஆர் நகர் காமராஜர் ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  189 அண்ணா எம் ஜி ஆர் நகர் இந்திரா காந்தி 
ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189 பாரதிதாசன் ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண 
வார்  189 ங்காவனத்தம்மன் ேகாயில் ெத  , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  
189 ராஜவ் காந்தி ெத  , 11.பள்ளிக்கரைண வார்  189  அெவன்  
சாய்பாபா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெபனியல் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண, 
கிழக்கு பார்த்த  
ெமயின

ெபனியல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசல்வம் 
நகர், பள்ளிக்கரைண, கிழக்கு 
பார்த்த  ெமயின

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஐயப்பன் ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
ேவந்தர் ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190  பழண்டியம்மன் ேகாயில் 

ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190  ஆதி லம் நகர் , 5.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190  அங்காளம்மன் ேகாயில் ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190  
வரீாசாமி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெபனியல் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண, 
கிழக்கு பார்த்த  
ெமயின

ெபனியல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசல்வம் 
நகர், பள்ளிக்கரைண, கிழக்கு 
பார்த்த  ெமயின

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் தல் ெமயின் ேரா  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி 4வ  ெதற்கு ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 9வ  ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 14வ  ெத  3வ  
கு க்கு , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 14வ  ெத  
4வ  கு க்கு , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 12வ  
ெத  , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 13வ  ெத  , 
11.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல்பாரி நகர் 18வ  ெத  , 
12.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 7வ  கு க்கு ெத  , 
13.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 11வ  கு க்கு ெத  , 
14.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வள்ளல் பாரி நகர் 4வ  கு க்கு அஞ்சலி 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு  

னித அந்ேதாணியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ெசல்வம் நகர், 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு  

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 தி மைலநகர் , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  189 
ெஜயப்பால் நகர் , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  189  ஏரிக்கைர ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அஷ்டலட்சுமி அவின்  தல் ெமயின் 
ேரா  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அஷ்டலட்சுமி அவின்  தல் 
கு க்கு ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அஷ்ட லட்சுமி அவின்  
2வ  கு க்கு ெத  , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அஷ்ட லட்சுமி 
அவின்  3வ  ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அவ்ைவ ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ராேஜஷ் நகர் விரி  நாராயண ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண 
கிழக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண கிழக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190  அழகிரி ெத  பள்ளிக்கரைண , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  190  கணபதி ரம் 1 ெமயின் ேரா  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  190  கணபதி ரம் 2வ  ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190  கணபதி ரம் 3வ  ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  190  
வரதராஜ ரம் 1வ  ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190  வரதராஜ ரம் 
ெமயின் ேரா  , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  190  வரதராஜ ரம் 3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண 
கிழக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண கிழக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வரதராஜ ரம் 4வ  ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 பாடசாைல ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ெப மாள் 
ேகாவில் ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 கக்கன்ஜி ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 கக்கன்ஜி கு க்கு ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 இராதகி ஷ்ணன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண 
கிழக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண கிழக்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அம்ேபத்கார் ேந  1வ  ெத  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அம்ேபத்கார் நகர் ேந  2வ  ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அம்ேபத்கார் நகர் 3வ  ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அம்ேபத்கார் ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  
190 பாரதிதாசன் 2வ  ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேநதாஜி ெத  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அம்ேபத்கார் நகர்,ேவப்பம்பட்டி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 தி வள் வர் 1 வ  ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 தி வள் வர் 2 வ  ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
அண்ணா ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேநதாஜி ெத  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 எபிேநசர் ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
அண்ணா எம் ஜி ஆர் தாங்கல் ராஜிவ்காந்தி கு க்கு , 7.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 கார்ேமல் ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  190 கார்ேமல் 1வ  
கு க்குத் ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  190 காந்தி ெத  , 
10.பள்ளிக்கரைண வார்  190 காந்தி கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேதரடித் ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
ேகாபால் நகர் நாராயண ரம் , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேகாபால் நகர் 
சுண்ணாம்  ெகாளத் ர் ேரா  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வியாசர் 
ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 வியாசர் கு க்குத் ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேவளச்ேசரி ெமயின் ேரா  , 7.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 ேதவிக மாரி அம்மன் பிரதான சாைல , 8.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 க மாரி அம்மன் பிரதான சாைல 1வ  ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேதவி க மாரி அம்மன் பிரதான சாைல 
2வ  ெதர , 10.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேதவி க மாரி அம்மன் நகர் 
2வ  ெத  இந்தி , 11.பள்ளிக்கரைண வார்  189 மேனாகர் நகர் 15வ  
ெத  , 12.பள்ளிக்கரைண வார்  190 சிந்  பிளாக் , 13.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 ேதாஷி சிம்பனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 எம் ஜி ஆர் நகர் கிணற் ச்சாைல , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 கிணற் ச்சாைல கு க்கு ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  189 தி வள் வர் ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  
190 வாசுகி ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஏரிக்கைர ெத  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 பவானியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 கண்ணதாசன் ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண வார்  
190 கைலவானர் ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ேந  ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ராஜவ் ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
இந்திரா ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அன்ைன இந்திராகாந்தி 
கு க்கு ெத  , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  190 அன்ைன இந்திரா 2வ  
கு க்கு ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  190 பாரதிதாசன் 2வ  கு க்கு 
ெத  , 9.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ஓம் சக்தி நகர் , 10.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 எல் என் பி ேகாயில் ெத  , 11.பள்ளிக்கரைண வார்  190  எல் 
என் பி ேகாயில் கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 ெப மாள் ேகாயில் கு க்கு ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  
190 விேவகானந்தர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண 
ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பி.டி.எ. கட்டிடம், 
பள்ளிக்கரைண ேமற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 விேவகானந்தர் 1வ  கு க்கு ெத  , 
2.பள்ளிக்கரைண வார்  190 விேவகானந்தர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
3.பள்ளிக்கரைண வார்  190 விேவகானந்தர் 3வ  கு க்கு ெத  , 
4.பள்ளிக்கரைண வார்  190  நகர் தல் ெமயின் ேரா  , 
5.பள்ளிக்கரைண வார்  190  நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
6.பள்ளிக்கரைண வார்  190  நகர் 3வ  ெமயின் ேரா  , 
7.பள்ளிக்கரைண வார்  190  நகர் தல் கு க்கு ெத  , 
8.பள்ளிக்கரைண வார்  190  நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  190  நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 
10.பள்ளிக்கரைண வார்  190 மல்லிேகஸ்வரன் நகர் , 11.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190 சாய் கேணஷ் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ராகேவந்திரா காலனி , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190  அன்ைன ெதரசா தல் ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190  
அன்ைன ெதரசா 2வ  கு க்கு ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190  
அன்ைன ெதரசா 3வ  கு க்கு ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
ராஜலட்சுமி நகர் கு க்குத்ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ராஜலட்சுமி 
நகர் தல் ெமயின் ேரா  , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 
1வ  ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 3வ  ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 4வ  ெத  , 
10.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 4வ  கு க்குத்ெத  , 
11.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 5வ  ெத  , 
12.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 6வ  ெத  , 
13.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 7வ  ெத  , 
14.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 8வ  ெத  , 
15.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் க்கானத்தம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 16.பள்ளிக்கரைண வார்  189 மா தி அெவன்  , 
17.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கி ஷ்ணாநகர் 2வ  ெமயின்ேரா  , 
18.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கி ஷ்ணாநகர் 3வ  ெத  , 
19.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கி ஷ்ணாநகர் 1வ  கு க்குத்ெத  , 
20.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கி ஷ்ணா நகர் 2வ  கு க்குத்ெத  , 
21.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் விரி

ஆண்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
பள்ளிக்கரைண 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
பள்ளிக்கரைண ெதற்கு கம்

1.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ராகேவந்திரா காலனி , 2.பள்ளிக்கரைண 
வார்  190  அன்ைன ெதரசா தல் ெத  , 3.பள்ளிக்கரைண வார்  190  
அன்ைன ெதரசா 2வ  கு க்கு ெத  , 4.பள்ளிக்கரைண வார்  190  
அன்ைன ெதரசா 3வ  கு க்கு ெத  , 5.பள்ளிக்கரைண வார்  190 
ராஜலட்சுமி நகர் கு க்குத்ெத  , 6.பள்ளிக்கரைண வார்  190 ராஜலட்சுமி 
நகர் தல் ெமயின் ேரா  , 7.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 
1வ  ெத  , 8.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 3வ  ெத  , 
9.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 4வ  ெத  , 
10.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 4வ  கு க்குத்ெத  , 
11.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 5வ  ெத  , 
12.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 6வ  ெத  , 
13.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 7வ  ெத  , 
14.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் 8வ  ெத  , 
15.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் க்கானத்தம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 16.பள்ளிக்கரைண வார்  189 மா தி அெவன்  , 
17.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கி ஷ்ணாநகர் 2வ  ெமயின்ேரா  , 
18.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கி ஷ்ணாநகர் 3வ  ெத  , 
19.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கி ஷ்ணாநகர் 1வ  கு க்குத்ெத  , 
20.பள்ளிக்கரைண வார்  189 கி ஷ்ணா நகர் 2வ  கு க்குத்ெத  , 
21.பள்ளிக்கரைண வார்  189 ராஜலட்சுமி நகர் விரி

ெபண்

123

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
தி மைல நகர் 
ெப ங்குடி. வடக்கு 

கம்

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தி மைல 
நகர் ெப ங்குடி. வடக்கு 

கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186 மா தி நகர் , 2.ெப ங்குடி வார்  184 ெசல்வ 
விநாயகர் ேகாயில் ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  186 மகாகவி பாரதி நகர் , 
4.ெப ங்குடி வார்  186 சீவரம் 3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 ெபத்ேதல் நகர் , 2.ெப ங்குடி வார்  184 பைழய 
மகாபலி ரம் சாைல ெப ங்குடி , 3.ெப ங்குடி வார்  184 பைழய 
மகாபலி ரம் சாைல சிவரம் , 4.ெப ங்குடி வார்  186 இண்டஸ்ரியல் 
எஸ்ேடட் , 5.ெப ங்குடி வார்  184 வரீவாஞ்சிநாதன் ெத  , 6.ெப ங்குடி 
வார்  186  தணிகாசலம் ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  186  ெகரிசம் ெத  , 
8.ெப ங்குடி வார்  186 மணிக்ெகாடி சீனிவாசன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி,சீவரம் வார்  186 சிவரம் தல் ெத  , 2.ெப ங்குடி,சீவரம் 
வார்  186 சிவரம் தல் கு க்கு ெத  , 3.ெப ங்குடி,சீவரம் வார்  186 
சிவரம் 2வ  ெத  , 4.ெப ங்குடி,சீவரம் வார்  186 சிவரம் 3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186 ெசந்தில் நகர் 5வ  கு க்குத் ெத  , 2.ெப ங்குடி 
வார்  186  ெசந்தில் நகர் பிரதான சாைல , 3.ெப ங்குடி வார்  186  
ெசந்தில் நகர் 2வ  ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  186  ெசந்தில் நகர் 3வ  
ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  186  ெசந்தில் நகர் 4வ  ெத  , 6.ெப ங்குடி 
வார்  186  நாத் நகர் , 7.ெப ங்குடி வார்  186  ெசல்வ கணபதி 
அெவன்  , 8.ெப ங்குடி வார்  186 ெசௗந்தர்யா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186 பஞ்சாயத்  ெமயின் ேரா  , 2.ெப ங்குடி வார்  
186  ராஜிவ் நகர் 5வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186  ஊைமத் ைரத் ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  186  
ேவம் லி அம்மன் ேகாவில் ெத  , 3.ெப ங்குடி,சீவரம் வார்  186 சிவரம் 
குமரன் நகர் , 4.ெப ங்குடி,சீவரம் வார்  186  ெசன்ைன குடிநீர் வாரியம் 
பணியாளர் குடியிர , 5.ெப ங்குடி,சீவரம் வார்  186 பள்ளிக்கூடத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
தி மைல நகர் 
ெப ங்குடி வடக்கு  

கம்

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தி மைல 
நகர் ெப ங்குடி வடக்கு  

கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186  வரீபாண்டிய கட்டெபாம்மன் ெத  , 2.ெப ங்குடி 
வார்  186  சரவணா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
தி மைல நகர் 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தி மைல 
நகர் ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186  ராஜவ்காந்தி நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  , 
2.ெப ங்குடி வார்  186  ராஜவ்காந்தி நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
3.ெப ங்குடி வார்  186  ராஜவ்காந்தி நகர் 1வ  கு க்குத் ெத  , 
4.ெப ங்குடி வார்  186  ராஜவ்காந்தி 2வ  கு க்கு ெத  , 5.ெப ங்குடி 
வார்  186  ராஜவ்காந்தி 5வ  கு க்குத் ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  186  
ராஜவ்காந்தி 6வ  கு க்குத் ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  186  சாமி  
ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  186  பத்மாவதி அெவன்  , 9.ெப ங்குடி வார்  
186  ராஜவ்காந்தி நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 10.ெப ங்குடி வார்  186  
ஜானகிராமன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி, வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெப ங்குடி, 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186  3வ  ெத  சரவணா நகர் , 2.ெப ங்குடி வார்  
186  4வ  ெத  சரவணா நகர் , 3.ெப ங்குடி வார்  186  இராமசந்திரன் 
ெத  சரவணா நகர் , 4.ெப ங்குடி வார்  186  4வ  ெத  கைலஞர் நகர் , 
5.ெப ங்குடி வார்  186  ஐயப்பன் நகர் , 6.ெப ங்குடி வார்  186  ஐயப்பன் 
கு க்கு ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  186  ப ண்ட் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

132

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி, வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெப ங்குடி, 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186  ப ண்ட் 1வ  கு க்கு ெத  , 2.ெப ங்குடி 
வார்  186  ப ண்ட் 2வ  கு க்கு ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  186  
கண்ைணயா ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  186  பஞ்சாயத்  அ வலக 
சாைல , 5.ெப ங்குடி வார்  186  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 6.ெப ங்குடி 
வார்  186  பஞ்சாயத்  2வ  கு க்கு ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  186  
சிவா விஷ்  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி, வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெப ங்குடி, 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186 கைலஞர் க ணாநிதி ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  
186 தி மைல நகர் 1வ  ெமயின் சாைல , 3.ெப ங்குடி வார்  186 
தி மைல நகர் தல் கு க்கு ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல 
நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் 3வ  
கு க்கு ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் 4வ  கு க்கு 
ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் 5வ  கு க்கு ெத  , 
8.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் 6வ  கு க்கு ெத  , 
9.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் 7வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி கிழக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
கிழக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் 8வ  கு க்கு ெத  , 
2.ெப ங்குடி வார்  186 அதியமான் ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  186 
தி மைல நகர் அெனக்ஸ் 1வ   கு க்கு ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  186  
2வ  கு க்கு ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் அெனக்ஸ் 
3வ  கு க்கு ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் அெனக்ஸ் 
4வ  கு க்கு ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் அெனக்ஸ் 
5வ  கு க்கு ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் அெனக்ஸ் 
2வ  ெமயின் ேரா  , 9.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் அெனக்ஸ் 
3வ  ெமயின் ேரா  , 10.ெப ங்குடி வார்  186 தி மைல நகர் அெனக்ஸ் 
, 11.ெப ங்குடி வார்  186 பாரதி ெத  , 12.ெப ங்குடி வார்  186 எலிம் 
நகர் தல் ெத  , 13.ெப ங்குடி வார்  186 எலிம் நகர் 2வ  ெமயின் 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186 எலிம் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 2.ெப ங்குடி 
வார்  186 ங்கா ெத  வடக்கு எலிம் நகர் , 3.ெப ங்குடி வார்  186 
ங்கா ெத  கிழக்கு எலிம் நகர் , 4.ெப ங்குடி வார்  186 
தல்பிரதானசாைல தி மணிநகர்அெனக்ஸ் , 5.ெப ங்குடி வார்  186 

எலிம் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  186  குறிஞ்சி நகர் 
13வ  கு க்கு ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  186 குறிஞ்சி நகர் 5வ  ெத  , 
8.ெப ங்குடி வார்  186  12வ  கு க்கு ெத  குறிஞ்சி நகர் , 9.ெப ங்குடி 
வார்  186  11வ  கு க்கு ெத  , 10.ெப ங்குடி வார்  186  8வ  கு க்கு 
ெத  , 11.ெப ங்குடி வார்  186  தாமைர நகர் , 12.ெப ங்குடி வார்  184  
மா தி எமரால்ட் ராஜலஷ்மி அெவன்  குறிஞ்சி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
தி மைல நகர் 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தி மைல 
நகர் ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  பிள்ைளயார் ேகாயில் பிரதான சாைல , 
2.ெப ங்குடி வார்  184 பிள்ைளயார் ேகாயில் 2வ  ெத  , 3.ெப ங்குடி 
வார்  186 பிள்ைளயார் ேகாயில் 4வ  கு க்கு ெத  , 4.ெப ங்குடி 
வார்  186 எ ம் நகர் தல் ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  186 எ ம் நகர் 
2வ  கு க்கு ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184 ஜி எம் அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
தி மைல நகர் 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தி மைல 
நகர் ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186 எ ம் நகர் 3வ  ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  186 
எலிம் நகர் , 3.ெப ங்குடி வார்  186 எலிம் நகர் 2வ  ெத  , 4.ெப ங்குடி 
வார்  186 எலிம் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  186 
எலிம் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  186 வர்கீஸ் ெத  , 
7.ெப ங்குடி வார்  184 குறிஞ்சி நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 8.ெப ங்குடி 
வார்  186 நி  இந்தியன் காலனி , 9.ெப ங்குடி வார்  184 காமராஜ் 4வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, தி மைல நகர் 
ெப ங்குடி ேமற்கு  

கம்

பாரத் தாஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
தி மைல நகர் ெப ங்குடி 
ேமற்கு  கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186  காமராஜர் நகர் தல் கு க்கு ெத  , 
2.ெப ங்குடி வார்  186  காமராஜர் நகர் 2வ  ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  
186  காமராஜர் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  186  
தாமைரநகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, தி மைல நகர் 
ெப ங்குடி ேமற்கு  

கம்

பாரத் தாஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
தி மைல நகர் ெப ங்குடி 
ேமற்கு  கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186  நி  இந்தியா காலனி  3வ  கு க்கு ெத  , 
2.ெப ங்குடி வார்  184 பிள்ைளயார் ேகாயில் 2வ  ெத  , 3.ெப ங்குடி 
வார்  186  வரீவாஞ்சிநாதன் ெத  ெமயின் ேரா  , 4.ெப ங்குடி வார்  
186  வரீவாஞ்சிநாதன் ெத  2வ  கு க்கு ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  186  
வரீவாஞ்சிநாதன் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரத் தாஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
தி மைல நகர், 
ெப ங்குடி ேமற்கு  

கம்

பாரத் தாஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தி மைல 
நகர், ெப ங்குடி ேமற்கு  

கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186 1வ  கு க்கு ெத  குறிஞ்சி நகர் , 2.ெப ங்குடி 
வார்  186 வரீாசாமி ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  186  குறிஞ்சி நகர் 15வ  
கு க்கு ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  186   6வ  கு க்கு ெத  , 
5.ெப ங்குடி வார்  186 7வ  கு க்கு ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  186 
ரத்தினமணி நகர் , 7.ெப ங்குடி வார்  186 இராஜலட்சுமி அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186  காமராஜர் 3வ  ெத  அண்ணல் அம்ேபத்கார் 
நகர் , 2.ெப ங்குடி வார்  186  அண்ணா ெத  2வ  ெத  அண்ணல் 
அம்ேபத்கார் நகர் , 3.ெப ங்குடி வார்  184  பாரதிதாசன் ெத  கந்தன் 
சாவடி , 4.ெப ங்குடி வார்  184 ேசக்கிழார் ெத  கந்தன் சாவடி , 
5.ெப ங்குடி வார்  184 சாஸ்திரி ெத  கந்தன் சாவடி , 6.ெப ங்குடி 
வார்  184  குளக்கைர ெத  கந்தன் சாவடி , 7.ெப ங்குடி வார்  184 
பிளாக் எஃப்  ெஜேயந்திர காலணி , 8.ெப ங்குடி வார்  184 பிளாக் ஜி 

 ெஜேயந்திர காலணி , 9.ெப ங்குடி வார்  184 பிளாக் ெஜ  
ெஜேயந்திர காலணி , 10.ெப ங்குடி வார்  184 பிளாக் எச்  ெஜேயந்திர 
காலணி , 11.ெப ங்குடி வார்  184 பிளாக் ஐ  ெஜேயந்திர காலணி , 
12.ெப ங்குடி வார்  184 பிளாக் என்  ெஜேயந்திர காலணி , 
13.ெப ங்குடி வார்  184 பிளாக் எல்  ெஜேயந்திர காலணி , 
14.ெப ங்குடி வார்  184 பிளாக் ேக  ெஜேயந்திர காலணி , 
15.ெப ங்குடி வார்  184 பிளாக் எம்  ெஜேயந்திர காலணி , 
16.ெப ங்குடி வார்  184 பிளாக் ப்பி  ெஜேயந்திர காலணி , 
17.ெப ங்குடி வார்  184  ெடலிேபான் நகர் 1ெமயின் ேரா  , 
18.ெப ங்குடி வார்  186 வடக்கு வரீாணம் சாைல , 19.ெப ங்குடி வார்  
186 வரீாணம் கால்வாய் ெத  எம் ஜி ஆர் ெந ஞ்சாைல கந்தன்சாவடி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 ெடலிேபான் நகர் 11வ  கு க்கு ெத  , 
2.ெப ங்குடி வார்  184 13வ  கு க்கு ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 
14வ  கு க்கு ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  184 15வ  கு க்கு ெத  , 
5.ெப ங்குடி வார்  184 16வ  கு க்கு ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184 
17வ  கு க்கு ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  184 18வ  கு க்கு ெத  , 
8.ெப ங்குடி வார்  184 9வ  கு க்கு ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184  
8வ  கு க்கு ெத  , 10.ெப ங்குடி வார்  184 7வ  கு க்கு ெத  , 
11.ெப ங்குடி வார்  184  6வ  கு க்கு ெத  , 12.ெப ங்குடி வார்  184 
4வ  கு க்கு ெத  , 13.ெப ங்குடி வார்  184 2வ  கு க்கு ெத  , 
14.ெப ங்குடி வார்  184  1வ  கு க்கு ெத  ெடலிேபான் நகர் , 
15.ெப ங்குடி வார்  184 5வ  கு க்கு ெத  ெடலிேபான் நகர் , 
16.ெப ங்குடி வார்  184 3வ  கு க்கு ெத  ெடலிேபான் நகர் , 
17.ெப ங்குடி வார்  184 ராமப்பா நகர் ெமயின் ேரா  , 18.ெப ங்குடி 
வார்  184 ராமப்பா நகர் தல் கு க்கு ெத  , 19.ெப ங்குடி வார்  184 
ராமப்பா நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 20.ெப ங்குடி வார்  184 சர்ச் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 ஏரிக்கைர ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  184 ராமப்பா 
நகர் ளசி என்கிேளவ் , 3.ெப ங்குடி வார்  184 ெபரியார் ெத  , 
4.ெப ங்குடி வார்  184 பகத்சிங் ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  184 வசந்த 
ேவலன் ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184 மார்டின் தர் ெத  , 
7.ெப ங்குடி வார்  184 ேசாமசுந்தரம் ெத  எஸ் டி , 8.ெப ங்குடி வார்  
184 எம் வி கி ஷ்ணன் ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184 � லிவியா 
அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் சர்ச் ேரா  கஸ்டம்ஸ் எக்ைஸஸ , 10.ெப ங்குடி 
வார்  184 கஸ்டம்ஸ் எக்ைஸஸ் எழிலகம் சர்ச் ேரா  கஸ்டம்ஸ் 
எக்ைஸ , 11.ெப ங்குடி வார்  184 ெடஸாமரியா அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் சர்ச் 
ேரா  கஸ்டம்ஸ் எக்ஸ , 12.ெப ங்குடி வார்  184 எக்ஸல் 
அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் சர்ச் ேரா  கஸ்டம்ஸ் எக்ைஸஸ் , 13.ெப ங்குடி 
வார்  184 ேநதாஜி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 ேசரன் ெசங்குட் வன் ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  
184 வ ஊ சி ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 கற்பகவினாயகர் ேகாயில் 
ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  184 விேவகானந்தர் ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  
184 ேந  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 பாரதியார் ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  184 
சத்திய ர்த்தி ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 ெப ந்தைலவர் காமராஜர் 
நகர் , 4.ெப ங்குடி வார்  184 பைழய மகாபலி ரம் சாைல கந்தன் சாவடி 
, 5.ெப ங்குடி வார்  184 2வ  ெமயின் ேரா  லஷ்மணன் நகர் , 
6.ெப ங்குடி வார்  184  லட்சுமணன் ேரா  , 7.ெப ங்குடி வார்  184  
சிபிஐ காலனி வகில் ேதாட்டம் , 8.ெப ங்குடி வார்  184  3வ  ெத  
சிபிஐ காலனி , 9.ெப ங்குடி வார்  184  3வ  கு க்கு ெத  , 
10.ெப ங்குடி வார்  184  3வ  ெமயின் ேரா  , 11.ெப ங்குடி வார்  184 
ெஜயந்திரர் காலனி , 12.ெப ங்குடி வார்  184  4வ  ெமயின் ேரா ,சிபிஐ 
காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186  ேக பி ேக நகர் 1வ  ெத  ேமற்கு , 2.ெப ங்குடி 
வார்  186  ேக பி ேக நகர் 2வ  ெத  ேமற்கு , 3.ெப ங்குடி வார்  186  
ேக பி ேக நகர் 3வ  ெத  ேமற்கு , 4.ெப ங்குடி வார்  186  ேக பி ேக 
நகர் 4வ  ெத  ேமற்கு , 5.ெப ங்குடி வார்  184 நாகமணி அடிகளார் 
ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184 அன்ைன அபிராமி ெத  , 7.ெப ங்குடி 
வார்  184 ரா வ குடியி ப்  1வ  ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184 
ரா வ குடியி ப்  3வ  ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் 1வ  கு க்கு ெத  , 10.ெப ங்குடி வார்  186   வரீவாஞ்சிநாதன் 
கல் க்குட்ைட ெத  , 11.ெப ங்குடி வார்  184  ரா வ குடியி ப்  
2ஆம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  ெசம்ெபான் நகர் தல் ெத  , 2.ெப ங்குடி 
வார்  184 ெசம்ெபான் நகர் 2வ  ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 
ெசம்ெபான் நகர் 5வ  ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  184 ெசம்ெபான் நகர் 
7வ  ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  184  ெடலிேபான் சாைல , 6.ெப ங்குடி 
வார்  184 ேகாவிந்தசாமி நகர் 3வ  ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  184 
ேகாவிந்தசாமி நகர் 1வ  ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184  குளக்கைர 
ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184 காளியம்மன் ேகாவில் ெத  , 
10.ெப ங்குடி வார்  184 அம்ேபத்கார் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 அண்ணா ெந ஞ்சாைல , 2.ெப ங்குடி வார்  184 
ெசம்ெபான் நகர் தல் ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 ெசம்ெபான் நகர் 
3வ  ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  184 ெசம்ெபான் நகர் 4வ  ெத  , 
5.ெப ங்குடி வார்  184 ெசம்ெபான் நகர் 6வ  ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  
184 ெசம்ெபான் நகர் 8வ  ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  184 ேகாவிந்தசாமி 
நகர் 5வ  ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184 ேகாவிந்தசாமி நகர் 6வ  ெத  
, 9.ெப ங்குடி வார்  184 ேகாவிந்தசாமி நகர் 2வ  ெத  , 10.ெப ங்குடி 
வார்  184 ெப ந்தைலவர் காமாராஜ் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 இலட்சுமணன் சாைல , 2.ெப ங்குடி வார்  184 
காந்தி ேரா  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 ஜி ேக ப்பனார் 5வ  கு க்கு 
ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  184 ஜி ேக ப்பனார் 6வ  கு க்கு ெத  , 
5.ெப ங்குடி வார்  184  ஜி ேக ப்பனார் 7வ  ெத  , 6.ெப ங்குடி 
வார்  184  ஜி ேக ப்பனார் ெமயின் ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  184  
வரீமா னிவர் ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184  வரீமா னிவர் 1வ  
கு க்கு ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184  அண்ணா ெமயின் ேரா  , 
10.ெப ங்குடி வார்  184  ேகாவிந்தசாமி தல் ெத  , 11.ெப ங்குடி 
வார்  184  ஜி ேக ப்பனார் ெத  , 12.ெப ங்குடி வார்  184  ஜி ேக 
ப்பனார் 1வ  ெத  , 13.ெப ங்குடி வார்  184  ஜி ேக ப்பனார் தல் 

கு க்கு ெத  , 14.ெப ங்குடி வார்  184  ஜி ேக ப்பனார் 2வ  ெத  , 
15.ெப ங்குடி வார்  184  ஜி ேக ப்பனார் 3வ  ெத  , 16.ெப ங்குடி 
வார்  184  ஜி ேக ப்பனார் 3வ  கு க்குத் ெத  , 17.ெப ங்குடி வார்  
184  ஜி ேக ப்பனார் 4வ  ெத  , 18.ெப ங்குடி வார்  184  ஜி ேக 
ப்பனார் 4வ  கு க்கு ெத  , 19.ெப ங்குடி வார்  184  ேகாவிந்தசாமி 

4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  அம்ேபத்கார் காலனி , 2.ெப ங்குடி வார்  184  
அம்ேபத்கார் காலனி விரி  2வ  ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184  
அம்ேபத்கார் காலனி விரி  3வ  ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  184  
அம்ேபத்கார் காலனி விரி  4வ  ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  184  
அம்ேபத்கார் காலனி விரி  5வ  ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184  
அம்ேபத்கார் காலனி விரி  6வ  ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  184  
அம்ேபத்கார் ெமயின் ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184  பாரதியார் 10வ  
ெத   (விரிவாக்கம்) , 9.ெப ங்குடி வார்  184  ராஜிவ்காந்தி 11வ  ெத  , 
10.ெப ங்குடி வார்  184  அம்ேபத்கார் ெமயின் ெத  , 11.ெப ங்குடி 
வார்  184  அம்ேபத்கார் 1வ  கு க்கு ெத  , 12.ெப ங்குடி வார்  184  
அம்ேபத்கார் 3வ  ெத  , 13.ெப ங்குடி வார்  184  அம்ேபத்கார்2 வ  
கு க்கு ெத  , 14.ெப ங்குடி வார்  184  அம்ேபத்கார்4வ  கு க்கு ெத  
, 15.ெப ங்குடி வார்  184  தி வள் வர் நகர் , 16.ெப ங்குடி வார்  184  
என் எஸ் ேக ெத  , 17.ெப ங்குடி வார்  184  தந்ைத ெபரியார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  ேகாதண்டராமன் நகர் , 2.ெப ங்குடி வார்  184  
ேகாதண்டராமன் 1வ  கு க்கு ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184  
ேகாதண்டராமன் 2வ  ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  184  ேகாதண்டராமன்  
3வ  கு க்கு ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  184  ேகாதண்டராமன் 4வ  
கு க்கு ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184  மணிேமகைல ெத  , 
7.ெப ங்குடி வார்  184  பால ெகங்காதர ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184  
கம்பர் ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184  ெபரியார் ெத  , 10.ெப ங்குடி 
வார்  184  கண்ணகி ெத  , 11.ெப ங்குடி வார்  184  எம்.ஜி.ஆர் பிரதான 
சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயாஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிை◌லப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

னித பயாஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிை◌லப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  186 ேகபிேக நகர் விரி  , 2.ெப ங்குடி வார்  184 எம் 
ஜி ஆர் ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 ேக பி ேக நகர் , 4.ெப ங்குடி 
வார்  186  ேக பி ேக நகர் ெப ங்குடி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு  

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு  கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  கக்கன்ஜி ெத  அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 
2.ெப ங்குடி வார்  184  காமராஜர் ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 
அண்ணா ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  184  ெஜகஜவீன்ராம் ெத  , 
5.ெப ங்குடி வார்  184 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  
184  கந்தன் சாவடி தி வள் வர் ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  184  
கண்ணகி அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 8.ெப ங்குடி வார்  184  
தி ேவங்கடம் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 நாகத்தம்மன் 1வ  ெத  சந்தியா நகர் , 
2.ெப ங்குடி வார்  184 நாகத்தம்மன் 2வ  ெத  சந்தியா நகர் , 
3.ெப ங்குடி வார்  184 நாகத்தம்மன் 3வ  ெத  சந்தியா நகர் , 
4.ெப ங்குடி வார்  184 நாகத்தம்மன் 5வ  ெத  சந்தியா நகர் , 
5.ெப ங்குடி வார்  184 நாகத்தம்மன் 4வ  ெத  சந்தியா நகர் , 
6.ெப ங்குடி வார்  184 பாரதியார் ெத  அம்ேபத்கார் ெத  , 7.ெப ங்குடி 
வார்  184 ேந  ெத  அம்ேபத்கார் நகர் , 8.ெப ங்குடி வார்  184 
ேதேவந்திரன் ெத  அம்ேபத்கார் நகர் , 9.ெப ங்குடி வார்  184 கண்ணகி 
ெத  தி வள் வர் நகர் , 10.ெப ங்குடி வார்  184  இந்திரா ெத  
தி வள் வர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 ல்ைல ெத  தி வள் வர் நகர் , 2.ெப ங்குடி 
வார்  184  ல்ைல 1வ  கு க்கு ெத  தி வள் வர் நக , 
3.ெப ங்குடி வார்  184 ல்ைல 2வ  ெத  தி வள் வர் நகர் , 
4.ெப ங்குடி வார்  184 ல்ைல 3வ  ெத  தி வள் வர் நகர் , 
5.ெப ங்குடி வார்  184 ல்ைல 5வ  ெத  தி வள் வர் நகர் , 
6.ெப ங்குடி வார்  184 ல்ைல 6வ  ெத  தி வள் வர் ெத  , 
7.ெப ங்குடி வார்  184 ல்ைல 7வ  ெத  தி வள் வர் நகர் , 
8.ெப ங்குடி வார்  184 ல்ைல 8வ  ெத  தி வள் வர் நகர் , 
9.ெப ங்குடி வார்  184 ல்ைல 9வ  ெத  தி வள் வர் நகர் , 
10.ெப ங்குடி வார்  184 வால்மீகி ெத  தி வள் வர் நகர் , 
11.ெப ங்குடி வார்  184 கம்பர் ெத  தி வள் வர் நகர் , 12.ெப ங்குடி 
வார்  184 அண்ணா ெத  தி வள் வர் நகர் , 13.ெப ங்குடி வார்  184 
கண்ணதாசன் ெத  தி வள் வர் நகர் , 14.ெப ங்குடி வார்  184  
ெஜகதீசன் ெத  தி வள் வர் நகர் , 15.ெப ங்குடி வார்  184  
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  ெஜ ெஜ நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 இரட்ைடமைல சீனிவாசன் ெத  , 2.ெப ங்குடி 
வார்  184 அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் காமராஜர் ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  
184 ெஜகன்ராஜ் , 4.ெப ங்குடி வார்  184 மகாகவி பாரதியார் நகர் , 
5.ெப ங்குடி வார்  184 அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 6.ெப ங்குடி வார்  184 
இம்மா ேவல் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 ெகாடிகாத்த குமரன் ெத  தி வள் வர் ெத  , 
2.ெப ங்குடி வார்  184 காந்தி ெத  தி வள் வர் நகர் , 3.ெப ங்குடி 
வார்  184 ஔைவயார் ெத  தி வள் வர் நகர் , 4.ெப ங்குடி வார்  
184 விேவகானந்தர் ெத  தி வள் வர் நகர் , 5.ெப ங்குடி வார்  184 
வியாசர் ெத  தி வள் வர் நகர் , 6.ெப ங்குடி வார்  184 பாரதியார் 
ெத  தி வள் வர் நகர் , 7.ெப ங்குடி வார்  184 
பாரதியார்1வ கு க்குெத  தி வள் வர் நகர் , 8.ெப ங்குடி வார்  184 
தி ப் ர் குமரன் ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184 நாகாத்தம்மன் ெமயின் 
ேரா  சந்தியா நகர் , 10.ெப ங்குடி வார்  184 ல்ைல 4வ  ெத  
தி வள் வர் நகர் , 11.ெப ங்குடி வார்  184 டாக்டர் அம்ேபத்கார் ரட்டி 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு  

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு  கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 அஞ்சுகம் அம்ைமயார் ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  
184 அஞ்சுகம் அம்ைமயார் 1வ  ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 அ அ 
நகர் 2 வ  ெத  , 4.ெப ங்குடி வார்  184 அ அ நகர் 3வ  ெத  , 
5.ெப ங்குடி வார்  184 அஞ்சுகம் அம்ைமயார் நகர் 4 வ  ெத  , 
6.ெப ங்குடி வார்  184 அஞ்சுகம் அம்ைமயார் நகர் 5 வ  ெத  , 
7.ெப ங்குடி வார்  184  ஐ எம் எஸ் குவார்ட்ரஸ் , 8.ெப ங்குடி வார்  
184 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 அ அ நகர் 6 வ  ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  184 
அ அ நகர் 7 வ  ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184 அ அ நகர் 8வ  ெத  , 
4.ெப ங்குடி வார்  184 அ அ நகர் 8வ  கு க்கு ெத  , 5.ெப ங்குடி 
வார்  184 அ அ நகர் 9 வ  ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184 அ அ நகர் 
9வ  கு க்கு ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  184 அ அ நகர் 10வ  ெத  , 
8.ெப ங்குடி வார்  184 அன்ைன அஞ்சுகம் நகர் பிரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு  

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு  கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  
184  ேதவர் ெத  அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 3.ெப ங்குடி வார்  184  
மதிவாணன் ெத  அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 4.ெப ங்குடி வார்  184  டி 
ஆர் காசி ெத  அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 5.ெப ங்குடி வார்  184  
கட்டெபாம்மன் ெத  தி வள் வர் நகர் , 6.ெப ங்குடி வார்  184  
கரிகாலன் ேமட்  ெத  அம்ேபத்கார் ரட்சி  , 7.ெப ங்குடி வார்  184  
ராதாகி ஷ்ணன் ெத  தி வள் வர் ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184  
கணபதி ெத  தி வள் வர் நகர் , 9.ெப ங்குடி வார்  184  ராஜாஜி ெத  
அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 10.ெப ங்குடி வார்  184 கராத்ேத தியாகராஜன் 
ெத  டாக்டர் அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  இம்மா ேவல் ெத  அம்ேபத்கார் ரட்சி ெத  , 
2.ெப ங்குடி வார்  184  கரிகாலன் ெத  தி வள் வர் நகர் , 
3.ெப ங்குடி வார்  184  அகத்தியர் ெத  தி வள் வர் நகர் , 
4.ெப ங்குடி வார்  184  ஆண்டாள் ெத  தி வள் வர் நகர் , 
5.ெப ங்குடி வார்  184  த்தர் ெத  தி வள் வர் நகர் , 6.ெப ங்குடி 
வார்  184  தி வள் வர் ெத  அம்ேபத்கார் நகர் , 7.ெப ங்குடி வார்  
184  சந்தியப்பன் சாைல கந்தன் சாவடி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  ேசானியாகாந்தி ெத  டாக்டர் அம்ேபத்கார் ர , 
2.ெப ங்குடி வார்  184  எம் ஜி ஆர் ெந ஞ்சாைல கந்தன் சாவடி , 
3.ெப ங்குடி வார்  184  இரட்ைடமைல சீனிவாசன் ெத  , 4.ெப ங்குடி 
வார்  184  பகவத் சிங் ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  184  ஔைவயார் ெத  
, 6.ெப ங்குடி வார்  184  பவானி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 7.ெப ங்குடி 
வார்  184   க ஸ்டாலின் ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184  ஐ ஏ எஸ் 
பத்மநாபன் ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184  அன்ைன ெதரசா ெத  , 
10.ெப ங்குடி வார்  184  அய்யா தங்கராசு ஐ ஏ எஸ் ெத  , 
11.ெப ங்குடி வார்  184  ஐ ஏ எஸ் க ப்பன் ெத  , 12.ெப ங்குடி வார்  
184  எம் ஜி ஆர் சாைல தி வள் வர் நகர் , 13.ெப ங்குடி வார்  184  
ெசம்ெபான் நகர் 6வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  கட்டெபாம்மன் ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  184  
சுப்ரமணி சுவாமி ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184  பாஸ்கர் ெத  
அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 4.ெப ங்குடி வார்  184  சாமி ெத  , 
5.ெப ங்குடி வார்  184  நாகாத்தம்மன் ேகாயில் ெத  , 6.ெப ங்குடி 
வார்  184  கங்ைக ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  184  ராஜவ்காந்தி ெத  , 
8.ெப ங்குடி வார்  184  நாகாத்தம்மன் 2வ  ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  
184  இந்திராகாந்தி ெத  , 10.ெப ங்குடி வார்  184  ராஜாஜி ெத  , 
11.ெப ங்குடி வார்  184  ஜான்சிராணி ெத  , 12.ெப ங்குடி வார்  184 
கைலஞர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  ேஜ ேஜ நகர் , 2.ெப ங்குடி வார்  184  ேஜ ேஜ 
நகர் வ உ சி ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184  சீனிவாசன் ெத  , 
4.ெப ங்குடி வார்  184  ேஜ ேஜ நகர் இந்திரா ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  
184  ேஜ ேஜ நகர் எம் ஜி ஆர் ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184  ெபமிலார் 
சாைல அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 7.ெப ங்குடி வார்  184  சுந்தேரசன் 
ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184  தசரசதன் ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184 
பிரபாகரன் ெத  , 10.ெப ங்குடி வார்  184  எஸ் எம் கி ஷ்ணன் ெத  , 
11.ெப ங்குடி வார்  184 கராத்ேத தியாகராஜன் ெத  , 12.ெப ங்குடி 
வார்  184 ேகாதண்டன் ெத  , 13.ெப ங்குடி வார்  184 இராஜிவ் காந்தி 
ெத  , 14.ெப ங்குடி வார்  184 அன்பழகன் ெத  , 15.ெப ங்குடி வார்  
184 அன்பழகன் 1 கு க்கு ெத  , 16.ெப ங்குடி வார்  184 அன்பழகன் 2 
கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி ேமற்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
ேமற்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184 காேவரித் ெத  , 2.ெப ங்குடி வார்  184 
ைவதியலிங்கம் ெத  , 3.ெப ங்குடி வார்  184  வரீமா னிவர் ெத  , 
4.ெப ங்குடி வார்  184 ேசரன் ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  184 
இளங்ேகாவன் ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184 பாண்டியன் ெத  , 
7.ெப ங்குடி வார்  184 கபடி சீனிவாசன் ெத  , 8.ெப ங்குடி வார்  184 
ராஜவ் ெத  கல் க்குட்ைட தி வள் வர் நக , 9.ெப ங்குடி வார்  184 
ெநய்தல் ெத  தி வள் வர் நகர் , 10.ெப ங்குடி வார்  184 மகாத்மா 
காந்தி ெத  அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர் , 11.ெப ங்குடி வார்  184 
மகாத்மாகாந்தி ெத  கல் க்குட்ைட , 12.ெப ங்குடி வார்  184  குடந்ைத 
பா ஜி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ெப ங்குடி வடக்கு 

கம்

னித பயஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ெப ங்குடி 
வடக்கு கம்

1.ெப ங்குடி வார்  184  தி வள் வர் ெத  தி வள் வர் நகர் , 
2.ெப ங்குடி வார்  184  தி வள் வர் ெத  அம்ேபத்கார் ரட்சி நகர , 
3.ெப ங்குடி வார்  184  தி வள் வர் நகர் 2வ  ெத  , 4.ெப ங்குடி 
வார்  184  தி வள் வர் நகர் 3வ  ெத  , 5.ெப ங்குடி வார்  184  
தியாகராஜன் ெத  , 6.ெப ங்குடி வார்  184  குடந்ைதபா  ஜபஸ்டியார் 
ெத  , 7.ெப ங்குடி வார்  184 சுபாஸ்சந்திரேபாஸ் ெத  , 8.ெப ங்குடி 
வார்  184  சிதம்பரனார் ெத  , 9.ெப ங்குடி வார்  184  ேக பி ராஜாமணி 
ெத  , 10.ெப ங்குடி வார்  184  சுந்தேரசன் சாைல , 11.ெப ங்குடி வார்  
184  என் எஸ் ேக நகர் , 12.ெப ங்குடி வார்  184  விேவகானந்தர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 களத் ேமட் த் ெத  , 2.ெகாட்டிவாக்கம் 
வார்  183  களத் ேமட் த் ெத  தல் ெத  , 3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  
183  களத் ேமட் த் ெத  2வ  ெத  , 4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  
களத் ேமட் த் ெத   3வ  ெத  , 5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  
களத் ேமட் த் ெத  4வ  ெத  3வ  கு க்கு ெத  , 6.ெகாட்டிவாக்கம் 
வார்  183  அம்ேபத்கார் ெத  , 7.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  வள்ளலார் 
ெத  , 8.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ராஜா ேதாட்டம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சுவாமிநாத நகர் 11வ  ெத  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சுவாமிநாதன் நகர் 6வ  ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சுவாமிநாத நகர் 7வ  ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சுவாமிநாத நகர் 8வ  ெத  , 
5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சுவாமிநாதன் நகர் , 6.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  
183  சுவாமிநாதன் நகர் 5வ  ெத  , 7.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  
சுவாமிநாதன் நகர் ெமயின் ேரா  9வ  ெத  , 8.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  
183  சாமிநாதன் நகர் 9வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ேவம் லியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெநட்ேகா காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

170

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  விேவகானந்தா ெத  , 2.ெகாட்டிவாக்கம் 
வார்  183  காமராஜ் சாைல சங்கம் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெத வதீியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சங்கம் காலனி 2வ  ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சங்கம் காலனி தல் ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  பஜைன ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 டி ஜி ஐ ேல அ ட் 15வ  ெத  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 டி ஜி ஐ ேல அ ட் 16வ  ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 கற்பகாம்பாள் நகர் 1 வ  ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 கற்பகாம்பாள் நகர் 3 வ  ெத  , 
5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 ராம் 1வ  அவன்  , 6.ெகாட்டிவாக்கம் 
வார்  183 ராம் 1வ  அவன்  , 7.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 ராஜா 
ேதாட்டம் , 8.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 ராஜா ேதாட்டம் 2வ  ெத  , 
9.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 நஜமீா அவன்  , 10.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  
183 கற்கபகாம்பாள் நகர் 2 வ  ெத  , 11.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 
லட்சுமிெப மாள்ேகாயில்ெத  , 12.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 
வள்ளளார்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  இ சி ஆர் சாைல , 2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  
183  நீ  பச் , 3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 திய காலனி 1வ  ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 திய காலனி 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
வடக்கு கம்

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் வடக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெஜகநாதன் ெத  லட்சுமண நகர் , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  கல்யாணி ெத  லட்சுமணெப மாள் நகர் , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ராஜா ெத  லட்சுமணெப மாள் நகர் , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  தல் கு க்கு ெத  லட்சுமணெப மாள் 
நகர் , 5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  2வ  கு க்கு ெத  
லட்சுமணெப மாள் நகர் , 6.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  3வ  கு க்கு 
ெத  லட்சுமணெப மாள் நகர் , 7.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  3வ  
கு க்கு ெத  லட்சுமணெப மாள் நகர் ( , 8.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  
4வ  கு க்கு ெத  லட்சுமணெப மாள் நகர் , 9.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  
183  5வ  கு க்கு ெத  லட்சுமணெப மாள் நகர் , 10.ெகாட்டிவாக்கம் 
வார்  183  கல்யாணி நகர் கார்த்திக் ெத  , 11.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  
கல்யாணி நகர் 1வ  நிமலன் ெத  , 12.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  
கல்யாணி நகர் 2வ  ஜா ெத  , 13.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  
கல்யாணி நகர் 3வ  ராணி ெத  , 14.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி 
எஸ்  காலனி 1வ  ெமயின் ேரா  , 15.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி 
எஸ்  காலனி 2வ  ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
வடக்கு கம்

ெநல்ைல நாடார் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் வடக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி எஸ்  காலனி 3வ  ெமயின் ேரா  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி எஸ்  காலனி 1வ  கு க்கு ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி எஸ்  காலனி 2வ  கு க்கு ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி எஸ்  காலனி 3வ  கு க்கு ெத  , 
5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி எஸ்  காலனி 4வ  கு க்கு ெத  , 
6.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  நேடசன் காலனி , 7.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  
183  ராம் 1வ  அெவன்  , 8.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ராம் 1வ  
ெத  , 9.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ராம் அெவன்  2வ  ெத  , 
10.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ராம் அெவன்  3வ  ெத  , 
11.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ராம் அெவன்  4வ  ெத  , 
12.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ராம் அெவன்  5வ  ெத  , 
13.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  நஜ்மா அெவன்  , 14.ெகாட்டிவாக்கம் 
வார்  183  கல்யாணி நகர் தல் ெத  லட்சுமணெப மாள் ந , 
15.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  லஷ்மிவதனா நகர் , 16.ெகாட்டிவாக்கம் 
வார்  183 சுண்ணாம் கால்வாய் மயானசாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

176

னித ேதாைமயார் 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்ப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் 
குப்பம் ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயார் ஊராட்சி 
ஓன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி , 
ெகாட்டிவாக்கம் குப்பம் 
ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 1வ  ெத  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  காேவரி நகர் (சீனிவாச ரம்) , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 2வ  ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 4வ  ெத  , 
5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 
6.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  குப்பம் சாைல (மாகலிங்கம் அ க்குமாடி 
குடியி ப்  , 7.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  பஜைன ேகாயில் ெத  , 
8.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  குப்பம் பஜைன ேகாயில் ெத  , 
9.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
10.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  குப்பம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

177

னித ேதாைமயார் 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

ெகாட்டிவாக்கம் 
குப்பம் ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயார் ஊராட்சி 
ஓன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் குப்பம் 
ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  திய காலனி 2வ  ெத  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  திய காலனி 4வ  ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  த்தாலம்மன் ேகாயில் ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  குப்பம் த்தாலம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

ெகாட்டிவாக்கம் 
குப்பம் ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயார் ஊராட்சி 
ஓன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் குப்பம் 
ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 5வ  ெத  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 6வ  ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 7வ  ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 8வ  ெத  , 
5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 9வ  ெத  , 
6.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 10வ  ெத  , 
7.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 11வ  ெத  , 
8.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 12வ  ெத  , 
9.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 13வ  ெத  , 
10.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி எஸ் காலனி ெமயின் ேரா  பச் 
ைலன் , 11.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி எஸ் காலனி 1வ  கு க்கு 
ெத  , 12.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ஏ ஜி எஸ் காலனி 2வ  கு க்கு 
ெத  , 13.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 ஏ ஜி எஸ் காலனி 3வ  கு க்கு 
ெத  , 14.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 த்தாலம்மன் ேகாயில் ெத  , 
15.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
16.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 16வ  ெத  , 
17.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  கல்கி நகர் , 18.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  
டிஜிஐ லேயாஜி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

179

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் கிழக்கு 

கம்
1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  4வ  ெமயின் ேரா  ெவங்கேடச ரம் அைனத்  

வாக்காளர்கள்

180

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  5வ  ெமயின் ேரா  ெவங்கேடச ரம் , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  2வ  ெத  ெவங்கேடச ரம் , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ேசகர் நகர் ெவங்கேடச ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

181

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சாமிநாதன் நகர் தல் இைணப்  சாைல , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சாமிநாத நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சாமிநாதன் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சாமிநாதன் நகர் 4வ  ெமயின் ேரா  , 
5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சாமிநாதன் நகர் 5வ  ெத  , 
6.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சாமிநாதன் நகர் சுப்பிரமணியன் அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

182

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார் 183  எம் ஜி ஆர் நகர் 1வ ெத , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  எம் ஜி ஆர் நகர் 2வ  ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  எம் ஜி ஆர் நகர் 3வ  ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  எம் ஜி ஆர் நகர் 4வ  ெத  , 
5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 எம் ஜி ஆர் நகர் 5வ  ெத  , 
6.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  எம் ஜி ஆர் நகர் 6வ  ெத  , 
7.ெகாட்டிவாக்கம் வார் 183  எம் ஜி ஆர் நகர் 7வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

183

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  எம் ஜி ஆர் நகர் 8வ  ெத  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  எம் ஜி ஆர் நகர் 9வ  ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  எம் ஜி ஆர் நகர் 10வ  ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  எம் ஜி ஆர் நகர் 11வ  ெத  , 
5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  எம் ஜி ஆர் நகர் பிரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 அண்ணா நகர் , 2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 
ஜட்ஜஸ் காலனி , 3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  அன்ைன சத்யா சாைல 
எம் ஜி ஆர் நகர் , 4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  பைழய மகாபலி ரம் 
சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  அன்ைன சத்யா நகர் 1வ  ெத  , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 அன்ைன சத்யா நகர் 2வ  ெத  , 
3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  அன்ைன சத்யா நகர் 3வ  ெத  , 
4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  அன்ைன சத்யா நகர் 4வ  ெத  , 
5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  அன்ைன சத்யா நகர் 5வ  ெத  , 
6.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  சீனிவாசன் நகர் 1வ  ெத  பைழய 
மகாபலி ரம் , 7.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ேந  நகர் 2வ  ெமயின் 
ேரா  , 8.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  அறிஞர் அண்ணா ெத  எம் ஜி ஆர் 
நகர் , 9.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 ெஜேயந்திரர் காலணி பைழய 
மகாபலி ரம் ேரா  பிளாக் ஏ , 10.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 ெஜேயந்திரர் 
காலனி பைழய மகாபலி ரம் ேரா  பிளாக் பி , 11.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  
183 ெஜேயந்திரர் காலணி பைழய மகாபலி ரம் ேரா  பிளாக் சி , 
12.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183 ெஜேயந்திரர் காலனி பைழய மகாபலி ரம் 
ேரா  பிளாக் டி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  இளங்ேகாநகர் , 
2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ராஜவ் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  இளங்ேகா நகர் வடக்கு , 2.ெகாட்டிவாக்கம் 
வார்  183  கிழக்கு கடற்கைர சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் 
நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ஓய்.எம்.சி.எ. ஆடவர் நகர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  காந்தி ெத  (ெதற்கு ) இளங்ேகா நகர் அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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� ய் எம் சி ஏ பாய்ஸ் 
ட ன் ேமல்நிைல 
பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

� ய் எம் சி ஏ பாய்ஸ் ட ன் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
ெகாட்டிவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  இராமலிங்க நகர் , 2.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  
183  ைவேதகி ெத  ெவங்கேடத ரம் , 3.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  
ேகார்னட் கார்டன்ஸ் , 4.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  பைழய மாமல்ல ரம் 
சாைல , 5.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ரட்சி தைலவி 12வ  ெத  , 
6.ெகாட்டிவாக்கம் வார்  183  ரட்சி தைலவி சாைல 13வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, பல்கைல நகர், 
பாலவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
பல்கைல நகர், பாலவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 கம்பர் ெத  , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
பாரதிதாசன் ெத  , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 பாரதி நகர் தல் ெத  , 
4.பாலவாக்கம் வார்  185 பாரதி நகர் 2வ  ெத  , 5.பாலவாக்கம் வார்  
185 பாரதி நகர் 3வ  ெத  , 6.பாலவாக்கம் வார்  185 பாரதி நகர் 4வ  
ெத  , 7.பாலவாக்கம் வார்  185 பாரதி நகர் 5வ  ெத  , 8.பாலவாக்கம் 
வார்  185 கிழக்கு கடற்கைர சாைல , 9.பாலவாக்கம் வார்  185 
சுந்தர ர்த்தி பிள்ைள ெத  , 10.பாலவாக்கம் வார்  185 ஏ எம் அலி 
ெத  , 11.பாலவாக்கம் வார்  185 மாசிலாமணி ெத  , 12.பாலவாக்கம் 
வார்  185  க ஸ்டாலின் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, பல்கைல நகர், 
பாலவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
பல்கைல நகர், பாலவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185  பல்கைல நகர் அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, பல்கைல நகர், 
பாலவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
பல்கைல நகர், பாலவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 இ. சி. ேரா  , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
ராதாகி ஷ்ணன் சாைல , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 கிழக்கு கடற்கைர 
சாைல , 4.பாலவாக்கம் வார்  185 ஆல் இந்தியா ேரடிேயா காலனி , 
5.பாலவாக்கம் வார்  185 சாரி அெவன்  , 6.பாலவாக்கம் வார்  185 ராம் 
கார்டன் , 7.பாலவாக்கம் வார்  185 சங்கரா ரம் 1வ  கு க்கு ெத  , 
8.பாலவாக்கம் வார்  185 சங்கரா ரம் 2வ  கு க்கு ெத  , 
9.பாலவாக்கம் வார்  185 பஞ்சாயத்  ெத  , 10.பாலவாக்கம் வார்  185 
வி.ஜி.பி பாகம் 2

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, பல்கைல நகர், 
பாலவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
பல்கைல நகர், பாலவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 அண்ணா சாைல , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
வி.ஜி.பி 4வ  ெமயின் ேரா  தல் பாகம் , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 
வி.ஜி.பி ேலஅ ட் தல் பாகம் 3வ  கு க்கு ெத  , 4.பாலவாக்கம் 
வார்  185 வி.ஜி.பி ேலஅ ட் தல் பாகம் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
5.பாலவாக்கம் வார்  185 வி.ஜி.பி தல் பாகம் தல்ெமயின் ேரா  , 
6.பாலவாக்கம் வார்  185 விஜிபி பாகம் 2 , 7.பாலவாக்கம் வார்  185 
சீெஷல் அெவன்  , 8.பாலவாக்கம் வார்  185 மகாத்மாகாந்திெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, பல்கைல நகர், 
பாலவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
பல்கைல நகர், பாலவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 காயிேத மில்லத் ெத  , 2.பாலவாக்கம் வார்  
185 மசூதி ெத  , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 வா.ஊ.சி ெத  , 4.பாலவாக்கம் 
வார்  185 ெவள்ைளக்ேகணி குளம் ெத  , 5.பாலவாக்கம் வார்  185 
ெசங்ேகணி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 6.பாலவாக்கம் வார்  185 
பள்ளிக்கூடம் தல் ெத  , 7.பாலவாக்கம் வார்  185 பள்ளிக்கூடம் 2வ  
ெத  , 8.பாலவாக்கம் வார்  185 ைவத்தியர் ெத  , 9.பாலவாக்கம் வார்  
185 காமராஜ் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்ப பள்ளி, 
பாலவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்ப பள்ளி, பாலவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 தல் ெத  கந்தசாமி நகர் , 2.பாலவாக்கம் 
வார்  185 4வ  ெத  கந்தசாமி நகர் , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 3வ  
ெத  கந்தசாமி நகர் , 4.பாலவாக்கம் வார்  185 6வ  ெத  கந்தசாமி 
நகர் , 5.பாலவாக்கம் வார்  185 7வ  ெத  கந்தசாமி நகர் , 
6.பாலவாக்கம் வார்  185 8வ  ெத  கந்தசாமி நகர் , 7.பாலவாக்கம் 
வார்  185  கந்தசாமி நகர் 7வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 10வ  ெத  கந்தசாமி நகர் , 2.பாலவாக்கம் 
வார்  185  மகாத்மா காந்தி ெத  கந்தசாமி நகர் , 3.பாலவாக்கம் வார்  
185  காமராஜ் சாைல கந்தசாமி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 பச்ைசயப்பன் வதீி , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
பச்ைசயப்பன் 1வ  ெத  , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 பச்ைசயப்பன் 2வ  
ெத  , 4.பாலவாக்கம் வார்  185 பச்ைசயப்பன் 4வ  ெத  , 
5.பாலவாக்கம் வார்  185 பச்ைசயப்பன் 12வ  ெத  , 6.பாலவாக்கம் 
வார்  185 வாஞ்சிநாதன் ெத  பி ேக எஸ் கார்டன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 கி ஷ்ணா தல் ெத  , 2.பாலவாக்கம் வார்  
185 கி ஷ்ணா நகர் 2வ  ெத  , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 கி ஷ்ணா 
நகர் 3வ  ெத  , 4.பாலவாக்கம் வார்  185 கி ஷ்ணா நகர் 4வ  ெத  , 
5.பாலவாக்கம் வார்  185 கி ஷ்ணா நகர் 6வ  ெத  , 6.பாலவாக்கம் 
வார்  185 கி ஷ்ணா நகர் 7வ  ெத  , 7.பாலவாக்கம் வார்  185 
கி ஷ்ணா நகர் 8வ  ெத  , 8.பாலவாக்கம் வார்  185  5வ  கு க்கு 
ெத  கந்தசாமி நகர் , 9.பாலவாக்கம் வார்  185  5வ  ெத  கந்தசாமி 
நகர் , 10.பாலவாக்கம் வார்  185 கந்தசாமி நகர் 9வ  ெத  , 
11.பாலவாக்கம் வார்  185 கறம் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம்இ 
வடக்கு கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம்இ வடக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 ஆைசதம்பிெத  , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
மணியம்ைம ெத  , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 நாராயணசாமி ெத  , 
4.பாலவாக்கம் வார்  185 மணியம்ைம ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம் வடக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம் வடக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185  ெபரியார் சாைல , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
ெபரியார்சாைல கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம் கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 கறம் நகர் , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 கந்தசாமி 
2வ  கு க்குெத  , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 கந்தசாமி 3வ  
கு க்குெத  , 4.பாலவாக்கம் வார்  185 பச்ைசயப்பன்  ெத  , 
5.பாலவாக்கம் வார்  185 சாதிக்பாஷா ெத  , 6.பாலவாக்கம் வார்  185 
ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பளளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பளளி, பாலவாக்கம், 
கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 காந்தி நகர் , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
அன்பழகன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பளளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பளளி, பாலவாக்கம், 
கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 மெபாசி ெத  , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
எம்ஜிஆர் நகர் , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 காமராஜன் சாைல , 
4.பாலவாக்கம் வார்  185 பர்மா காலனி , 5.பாலவாக்கம் வார்  185 
வாஞ்சிநாதன் ெத  , 6.பாலவாக்கம் வார்  185 சண் கம்பிள்ைள ெத  , 
7.பாலவாக்கம் வார்  185 சுப்ராயன் ெத  , 8.பாலவாக்கம் வார்  185 
பல்கைல நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பளளி, 
பாலவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பளளி, பாலவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 ேகாலவிழியம்மன் நகர் அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பளளி, 
பாலவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பளளி, பாலவாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 பசும்ெபான் ேதவர் மகன்நகர் , 2.பாலவாக்கம் 
வார்  185 மணிேமகைல ெத  , 3.பாலவாக்கம் வார்  185  நாராயணசாமி 
ெத  , 4.பாலவாக்கம் வார்  185  ேவம் லியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
5.பாலவாக்கம் வார்  185 என்.எஸ். கி ஷ்ணன் ெத  , 6.பாலவாக்கம் 
வார்  185 சாதிக்பாஷா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம் கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 ெஜய்சங்கராநகர் , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
ெஜய்சங்கராநகர் ேகாசிமணிசாைல , 3.பாலவாக்கம் வார்  185  
ஜவீனாந்தம் ெத  , 4.பாலவாக்கம் வார்  185 கிழக்கு கடற்கைர சாைல , 
5.பாலவாக்கம் வார்  185 பாஸ் நகர் , 6.பாலவாக்கம் வார்  185 
ைவத்தியர்  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, பல்கைல நகர், 
பாலவாக்கம், கிழக்கு 

கம்

ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
பல்கைல நகர், பாலவாக்கம், 
கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 தி  வி கா ெத  , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
வரீமணி ெத  க ணாநிதி ேசாழன் நகர் , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 
வரீமணி 1வ  கு க்கு ெத  , 4.பாலவாக்கம் வார்  185 வரீமணி 2வ  
கு க்கு ெத  , 5.பாலவாக்கம் வார்  185 வரீமணி 3வ  கு க்கு ெத  , 
6.பாலவாக்கம் வார்  185 தி வள் வர் 9வ  கு க்கு ெத   , 
7.பாலவாக்கம் வார்  185 சந்ேதாஷ் நகர்  , 8.பாலவாக்கம் வார்  185  
சந்ேதாஷ் நகர் , 9.பாலவாக்கம் வார்  185  ெசயின்ட் தாமஸ் ெத  , 
10.பாலவாக்கம் வார்  185  சந்ேதாஷ் நகர் சாய்பாபா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, பல்கைல நகர், 
பாலவாக்கம், கிழக்கு 

கம்

ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
பல்கைல நகர், பாலவாக்கம், 
கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 ேகாவிந்தன் நகர் தல் ெத  , 2.பாலவாக்கம் 
வார்  185 ேகாவிந்தன் நகர் 2வ  ெத  , 3.பாலவாக்கம் வார்  185 
ேகாவிந்தன் நகர் 3வ  ெத  , 4.பாலவாக்கம் வார்  185 ேகாவிந்தன் நகர் 
4வ  ெத  , 5.பாலவாக்கம் வார்  185 ேகாவிந்தன் நகர் 5வ  ெத  , 
6.பாலவாக்கம் வார்  185 ேகாவிந்தன் நகர் 6வ  ெத  , 7.பாலவாக்கம் 
வார்  185 ேகாவிந்தன் நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 8.பாலவாக்கம் வார்  
185 ேகாவிந்தன் நகர் ெமயின் ேரா  , 9.பாலவாக்கம் வார்  185 
லட்சுமணன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, பல்கைல நகர், 
பாலவாக்கம் ெதற்கு 

கம்

ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
பல்கைல நகர், பாலவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185  டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியா◌ா◌� 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
பள்ளி, பாலவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ஏ.எல். தலியா◌ா◌� 
ெமட்ரிக்குேலசன் பள்ளி, 
பாலவாக்கம் ெதற்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 பாரதியார் ெத  , 2.பாலவாக்கம் வார்  185  
தி வள் வர் கு க்கு ெத  , 3.பாலவாக்கம் வார்  185  ஜவீரத்தினம் 
நகர் (குப்பம்) , 4.பாலவாக்கம் வார்  185 பாரதியார் ெத  , 5.பாலவாக்கம் 
வார்  185  த் மாரியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, பல்கைல நகர், 
பாலவாக்கம் ெதற்கு 

கம்

ஏ.எல். தலியார் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
பல்கைல நகர், பாலவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185  ங்கா ெத  , 2.பாலவாக்கம் வார்  185  
பாலவாக்கம் குப்பம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 அம்ேபத்கார் சாைல , 2.பாலவாக்கம் வார்  185 
த் மாரியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பாலவாக்கம், கிழக்கு கம்

1.பாலவாக்கம் வார்  185 தி வள் வர் நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 
2.பாலவாக்கம் வார்  185  தி வள் வர் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
3.பாலவாக்கம் வார்  185  தி வள் வர் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 
4.பாலவாக்கம் வார்  185  தி வள் வர் நகர் 4  கு க்கு ெத  , 
5.பாலவாக்கம் வார்  185  தி வள் வர் நகர் 5வ  கு க்கு ெத  , 
6.பாலவாக்கம் வார்  185  தி வள் வர் நகர் 6வ  கு க்கு ெத  , 
7.பாலவாக்கம் வார்  185  தி வள் வர் நகர் 7வ  கு க்கு ெத  , 
8.பாலவாக்கம் வார்  185  தி வள் வர் நகர் 8வ  கு க்கு ெத  , 
9.பாலவாக்கம் வார்  185  தி வள் வர் நகர் 9வ  கு க்கு ெத  , 
10.பாலவாக்கம் வார்  185  தி வள் வர் நகர் 10வ  கு க்கு ெத  , 
11.பாலவாக்கம் வார்  185  ராேஜஸ்வரி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
ெதற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 சிவன்ேகாயில் ெத  , 2.நீலாங்கைர வார்  192 
டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  192 காயிேத மில்லத் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
ெதற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 நீலாங்கைர கிராமம் , 2.நீலாங்கைர வார்  192 
ெசங்ேகணி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  192 ெசங்ேகணி 
அம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 எம் ஜி ஆர் ெத  , 2.நீலாங்கைர வார்  192 
அறிஞர் அண்ணா ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  192 பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத  , 4.நீலாங்கைர வார்  192 பி காம்ப்ளக்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 அன்பழகன் ெத  , 2.நீலாங்கைர வார்  192 
த் மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  192 கிழக்கு 

கடற்கைர சாைல , 4.நீலாங்கைர வார்  192 காமராஜர் ெத  , 
5.நீலாங்கைர வார்  192 கபா ஸ்வரர் நகர்  , 6.நீலாங்கைர வார்  192 
கஜூரா கார்டன் 1வ  ெத  , 7.நீலாங்கைர வார்  192 கஜூரா கார்டன் 
2வ  ெத  , 8.நீலாங்கைர வார்  192 கஜூரா கார்டன் 2வ  ெத  1வ  
கு க்கு , 9.நீலாங்கைர வார்  192 கஜூரா கார்டன் 2வ  ெத  2வ  
கு க்கு

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  193 அறிஞர் அண்ணா நகர் 1வ  ெத  , 
2.நீலாங்கைர வார்  193 சரஸ்வதி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 அறிஞர் அண்ணா நகர் 2வ  ெத  , 
2.நீலாங்கைர வார்  192 அறிஞர் அண்ணா நகர் 3வ  ெத  , 
3.நீலாங்கைர வார்  192 அறிஞர் அண்ணா நகர் 5வ  ெத  , 
4.நீலாங்கைர வார்  192 ெவங்கேடஷ்வரா நகர் 7வ  ெத  , 5.நீலாங்கைர 
வார்  193 ெவங்கேடசன் 7 வ  கு க்கு ெத  , 6.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 8 வ  கு க்கு ெத  , 7.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 15 வ  கு க்கு ெத  , 8.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 7 வ  கு க்கு ெத  , 9.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 14 வ  கு க்கு ெத  , 10.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 13 வ  கு க்கு ெத  , 11.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 12 வ  கு க்கு ெத  , 12.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 10 வ  கு க்கு ெத  , 13.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 9 வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
ெதற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 காமராஜர் ெத  , 2.நீலாங்கைர வார்  192  
ெவள்ளேகணிகுட்ைடெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  192  4வ  அறிஞர் 
அண்ணா நகர் , 4.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
ெதற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 குமரகு  அெவன்  , 2.நீலாங்கைர வார்  192 
பாரதியார் நகர் 12வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
ேமற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 அண்ணாநகர் 6வ ெத  , 2.நீலாங்கைர வார்  
193 அண்ணாநகர் 7வ ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  193 அண்ணாநகர் 
8வ ெத  , 4.நீலாங்கைர வார்  192 பாண்டியன் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
ேமற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192  ெபரியார் ெத  , 2.நீலாங்கைர வார்  192  
எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  192  ெஜ.பி.நகர் , 
4.நீலாங்கைர வார்  192 பிகாம்ப்லக்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 பாரதியார் 15வ  ெத  , 2.நீலாங்கைர வார்  192 
பாரதியார் 16வ  ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் 17வ  ெத  
, 4.நீலாங்கைர வார்  192  ேகசுரிேனா டிைரவ் , 5.நீலாங்கைர வார்  192  
சன்ைரஸ் அெவன்  , 6.நீலாங்கைர வார்  192  ரஞ்சித் நகர் , 
7.நீலாங்கைர வார்  192  கதிரவன் சாைல , 8.நீலாங்கைர வார்  192 
கபா ஸ்வரர் நகர் 7வ  கு க்குெத  , 9.நீலாங்கைர வார்  192  4வ  

ெதற்கு பிரதானசாைல , 10.நீலாங்கைர வார்  192  தல் ெதற்கு பிரதான 
சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 கபா ஸ்வரர் நகர் தல் வடக்கு பிரதானசாைல 
, 2.நீலாங்கைர வார்  192 கைலஞர் க ணாநிதி சாைல ெமயின் ேரா  , 
3.நீலாங்கைர வார்  192 4வ  வடக்கு கு க்கு ெத  , 4.நீலாங்கைர 
வார்  192 3வ  வடக்கு கு க்கு ெத  , 5.நீலாங்கைர வார்  192 2வ  
வடக்கு கு க்கு ெத  , 6.நீலாங்கைர வார்  192 காப ஸ்வர் நகர் , 
7.நீலாங்கைர வார்  192 தல் வடக்கு கு க்கு ெத  , 8.நீலாங்கைர 
வார்  192 2வ  வடக்கு பிராதனசாைல , 9.நீலாங்கைர வார்  192 3 வ  
ெதற்கு பிராதனசாைல , 10.நீலாங்கைர வார்  192 2வ  ெதற்கு 
பிரதானசாைல , 11.நீலாங்கைர வார்  192 1வ  ெதற்கு கு க்கு ெத  , 
12.நீலாங்கைர வார்  192 2வ  ெதற்கு கு க்கு ெத  , 13.நீலாங்கைர 
வார்  192 3வ  ெதற்கு கு க்கு ெத  , 14.நீலாங்கைர வார்  192 4வ  
ெதற்கு கு க்கு ெத  , 15.நீலாங்கைர வார்  192 5வ  ெதற்கு கு க்கு 
ெத  , 16.நீலாங்கைர வார்  192 6வ  ெதற்கு கு க்கு ெத  , 
17.நீலாங்கைர வார்  192  8வ  ெதற்கு கு க்கு ெத பிரதான சாைல , 
18.நீலாங்கைர வார்  192 9வ  கு க்கு ெதற்கு சாைல , 19.நீலாங்கைர 
வார்  192 ைமதானபிரதானசாைல , 20.நீலாங்கைர வார்  192  பச் ேரா  , 
21.நீலாங்கைர வார்  192  பிலிப்ஸ்சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192  ஈ.சி.சி. பள்ளி ெத  வடக்கு சரஸ்வதி நகர் , 
2.நீலாங்கைர வார்  192 சரஸ்வதி வடக்கு 1வ  கு க்கு ெத  , 
3.நீலாங்கைர வார்  192  சரஸ்வதி வடக்கு 2 வ  கு க்கு ெத  , 
4.நீலாங்கைர வார்  192  வடக்கு சரஸ்வதி நகர் பிரதான சாைல , 
5.நீலாங்கைர வார்  192  3வ  கு க்கு ெத  சரஸ்வதி நகர் வடக்கு , 
6.நீலாங்கைர வார்  192  4வ  கு க்கு ெத  சரஸ்வதி நகர் வடக்கு , 
7.நீலாங்கைர வார்  192  1வ  பிரதானசாைல ெதற்கு சரஸ்வதி நகர் , 
8.நீலாங்கைர வார்  192 வ  பிராதனசாைல ெதற்கு சரஸ்வதி நகர் , 
9.நீலாங்கைர வார்  192  4வ  கு க்கு ெதற்கு சரஸ்வதி நகர் , 
10.நீலாங்கைர வார்  192 3வ  பிரதானசாைல சரஸ்வதி நகர் ெதற்கு , 
11.நீலாங்கைர வார்  192  சரஸ்வதி நகர் ெதற்கு , 12.நீலாங்கைர வார்  
192  நீலாங்கைர சரஸ்வதி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 கக்கன் ெத  , 2.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 6 வ  கு க்கு ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 5 வ  கு க்கு ெத  , 4.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 4 வ  கு க்கு ெத  , 5.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 3 வ  கு க்கு ெத  , 6.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 2 வ  கு க்கு ெத  , 7.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 1 வ  கு க்கு ெத  , 8.நீலாங்கைர வார்  193 
ெவங்கேடஷ் நகர் 2 வ  ெத  , 9.நீலாங்கைர வார்  193 ெவங்கேடஷ் 
நகர் தல் ெத  , 10.நீலாங்கைர வார்  193 ெவங்கேடஷ் நகர் 6 வ  
கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 வண்ணான் குளம் நீலாங்கைர , 2.நீலாங்கைர 
வார்  192  சியாமளா ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  192 மாதா ேகாயில் 
ெத  , 4.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் 1 வ  கு க்கு ெத  , 
5.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் 2வ  ெத  , 6.நீலாங்கைர வார்  192  
பாரதியார் 2வ  கு க்கு ெத  , 7.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் 3வ  
கு க்கு ெத  , 8.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் 3வ  கு க்கு ெத  , 
9.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் 4வ  கு க்கு ெத  , 10.நீலாங்கைர 
வார்  192  பாரதியார் 5வ  கு க்கு ெத  , 11.நீலாங்கைர வார்  192  
ெசல்வ விநாயகர் ேகாயில் ெத  , 12.நீலாங்கைர வார்  192  அண்ணா 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் 6வ  கு க்கு ெத  , 2.நீலாங்கைர 
வார்  192  பாரதியார் 8வ  கு க்கு ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  192  
பாரதியார் நகர் 9வ  கு க்கு ெத  , 4.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் 
நகர் 10வ  கு க்கு ெத  , 5.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் நகர் 
11வ  கு க்கு ெத  , 6.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் நகர் 12வ  
கு க்கு ெத  , 7.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் நகர் 13வ  கு க்கு 
ெத  , 8.நீலாங்கைர வார்  192  பாரதியார் 14வ  கு க்கு ெத  , 
9.நீலாங்கைர வார்  192  காமராசர் ெத  சாைல , 10.நீலாங்கைர வார்  
192  காமராசர் 2வ  ெத  , 11.நீலாங்கைர வார்  192  ஸி வி அவின்  
1வ  ெத  , 12.நீலாங்கைர வார்  192  ஸி வி அவின்  2வ  கு க்கு 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192  சின்னநீலாங்கைர குப்பம் அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192  சிங்கார ேவலர் ெத  சின்னநீலாங்கைர , 
2.நீலாங்கைர வார்  192  சன்ைரஸ் அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192  மைரக்காயர் நகர் , 2.நீலாங்கைர வார்  192  
ெபரிய நீலாங்கைர 1வ  பிரதானசாைல , 3.நீலாங்கைர வார்  192  ெபரிய 
நீலாங்கைர 2வ  பிரதானசாைல , 4.நீலாங்கைர வார்  192  ராஜா நகர் , 
5.நீலாங்கைர வார்  192  ராஜா நகர் 1வ  பிரதானசாைல , 6.நீலாங்கைர 
வார்  192  ராஜா நகர் 2வ  பிரதானசாைல , 7.நீலாங்கைர வார்  192  
ராஜா நகர் 1வ  கு க்குெத  , 8.நீலாங்கைர வார்  192  ராஜா நகர் 2வ  
கு க்கு ெத  , 9.நீலாங்கைர வார்  192  இ சி ஆர் பிரதான சாைல , 
10.நீலாங்கைர வார்  192 ெபரிய நீலாங்கைர குப்பம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர கிழக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, நீலாங்கைர 
கிழக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார் 192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 1 பிரதானசாைல , 
2.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 3வ கு க்குெத  , 
3.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 5வ  கு க்குெத  , 
4.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 6வ கு க்குெத  , 
5.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 8வ கு க்குெத  , 
6.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 10வ கு க்குெத  , 
7.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 11வ கு க்குெத  , 
8.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 12வ  கு க்குெத  , 
9.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 13வ கு க்குெத  , 
10.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 14வ  கு க்குெத  , 
11.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 15வ கு க்குெத  , 
12.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 16வ கு க்குெத  , 
13.நீலாங்கைர வார்  192  சி எல் ஆர் ஐ நகர் 3வ பிரதானசாைல , 
14.நீலாங்கைர வார்  192  ேமட்  காலனி , 15.நீலாங்கைர வார்  192  
சுல்தான்அகம ெத  (ஊ ப ெபண்கள் வி தி) , 16.நீலாங்கைர வார்  192  
சந்திப் சாைல , 17.நீலாங்கைர வார்  192  சந்திப் கிழக்கு தல் 
பிரதானசாைல , 18.நீலாங்கைர வார்  192  சந்திப் நகர் 2வ  பிரதான 
சாைல , 19.நீலாங்கைர வார்  192  சிங்காரேவலன் 1வ  கு க்கு ெத  , 
20.நீலாங்கைர வார்  192  சிங்காரேவலன் 3வ  கு க்கு ெத  , 
21.நீலாங்கைர வார்  192 சந்திப்சாைல 2வ  ெத  சின்ன நீலங்கைர , 
22.நீலாங்கைர வார்  192 கிழக்கு கடற்கைர சாைல சின்ன நீலாங்கைர 
ைலப் ெஹல்த் ெசன்டர் , 23.நீலாங்கைர வார் 192 சிங்காரேவலன் 1வ

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 ராேஜந்திரன் நகர் ெமயின் ேரா  , 2.நீலாங்கைர 
வார்  192 ராேஜந்திரன் நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 3.நீலாங்கைர வார்  
192 ராேஜந்திரன் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 4.நீலாங்கைர வார்  192 
ராேஜந்திரன் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 5.நீலாங்கைர வார்  192 
ராேஜந்திரன் நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 6.நீலாங்கைர வார்  192 
ராேஜந்திரன் நகர் 5வ  கு க்கு ெத  , 7.நீலாங்கைர வார்  192 
ராேஜந்திரன் நகர் 6வ  கு க்கு ெத  , 8.நீலாங்கைர வார்  192 
ராேஜந்திரன் நகர் 7வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர ெதற்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 ராேஜந்திரன் நகர் 8வ  கு க்கு ெத  , 
2.நீலாங்கைர வார்  192 ராேஜந்திரன் நகர் 9வ  கு க்கு ெத  , 
3.நீலாங்கைர வார்  192 ராேஜந்திரன் நகர் 10வ  கு க்கு ெத  , 
4.நீலாங்கைர வார்  192 ராேஜந்திரன் நகர் 10வ  கு க்கு ெத  விரி  , 
5.நீலாங்கைர வார்  192 எம் ஏ ைவத்தியலிங்கம் நகர் , 6.நீலாங்கைர 
வார்  192 எம் ஏ ைவத்தியலிங்கம் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
7.நீலாங்கைர வார்  192 எம் ஏ ைவத்தியலிங்கம் நகர் 3வ  கு க்கு 
ெத  , 8.நீலாங்கைர வார்  192 இ சி ஆர் , 9.நீலாங்கைர வார்  192 ப்  
பச் ேரா  , 10.நீலாங்கைர வார்  192 ப்  பச் ேலன் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



236

சன் பம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு 

கம்

சன் பம் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நீலாங்கைர வடக்கு கம்

1.நீலாங்கைர வார்  192 ேவைல ெசய்ேவார் இ ப்பிடம் 1வ  ெமயின் 
ேரா  , 2.நீலாங்கைர வார்  192 ேவைலெசய்ேவார் இ ப்பிடம் 2வ  
ெமயின் ேரா  , 3.நீலாங்கைர வார்  192 ேவைலெசய்ேவார் இ ப்பிடம் 
3வ  ெமயின் ேரா  , 4.நீலாங்கைர வார்  192 ேவைலெசய்ேவார் 
இ ப்பிடம் 1வ  கு க்கு ெத  , 5.நீலாங்கைர வார்  192 
ேவைலெசய்ேவார் இ ப்பிடம் 3வ  கு க்கு ெத  , 6.நீலாங்கைர வார்  
192 ேவைலெசய்ேவார் இ ப்பிடம் 3வ  கு க்கு ெத  , 7.நீலாங்கைர 
வார்  192 ேவைலெசய்ேவார் இ ப்பிடம் 4வ  கு க்கு ெத  , 
8.நீலாங்கைர வார்  192 ேவைலெசய்ேவார் இ ப்பிடம் 5வ  கு க்கு 
ெத  , 9.நீலாங்கைர வார்  192 ஹபபீா ெத  , 10.நீலாங்கைர வார்  192 
ரங்கா ெரட்டி கார்டன் , 11.நீலாங்கைர வார்  192 ரங்கா ெரட்டி கார்டன் 
4வ  கு க்கு ெத  , 12.நீலாங்கைர வார்  192 ரங்கா ெரட்டி கார்டன் 
5வ  கு க்கு ெத  , 13.நீலாங்கைர வார்  192 ரங்கா ெரட்டி கார்டன் 
9வ  கு க்கு ெத  , 14.நீலாங்கைர வார்  192 ரங்கா ெரட்டி கார்டன் 
11வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  ராமன்குட்ைட நகர் (பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத ) , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 ேவம் லி அம்மன் 
ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 காமராஜர் ெத  , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  193 ேதரடித் ெத  , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 

வார்  193 ேபாஸ்டாபிஸ் ெத  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 
ேஹலிடஸ் கார்ெமண்ட்ஸ் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  பார்வதி அெவன்  , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  193 குளக்கைர ெத  , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 

வார்  193 வினாயகர் நகர் 1வ  ெத  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  
193 வினாயகர் நகர் 2வ  ெத  , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 
வினாயகர் நகர் 4வ  ெத  , 6.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 
வினாயகர் நகர் 5வ  ெத  , 7.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 
வினாயகர் நகர் ெமயின் ேரா  , 8.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 
வினாயகர் நகர் 6வ  ெத  , 9.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 ஆர் ஈ 
நகர் , 10.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 ெசரின் ஏக்கர்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 ெசல்வகுமார் அெவன்  , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  193 சாய் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 எம் சி என் நகர் , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  193 எஸ் பி ஐ காலனி , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 

வார்  193 ஆனந்த் நகர் , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 ஆனந்தம் 
நகர் , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 சாய்பாபா நகர் , 6.ஓக்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  193 பால விநாயகர் நகர் ஆர் ஆர் ஈ

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 சுப் ராயன் நகர் பைழய 
மகாபலி ரம் சாைல , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 சுப் ராயன் 
நகர் 1 வ  ெத  , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 சுப் ராயன்  நகர் 
2வ  ெத  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 சுப் ராயன் நகர் 3வ  
ெத  , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  சுப் ராயன் நகர் 4வ  ெத  , 
6.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 சுப் ராயன் நகர் 4,3,வ  ெத  
கு க்கு சந , 7.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 சுப் ராயன் நகர் 2வ  
கு க்கு சந்  , 8.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 சுப் ராயன் நகர் 
3வ  கு க்கு சந்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 ைரப்பாக்கம் காலனி 
கங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத  , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  
ைரப்பாக்கம் காலனி பைழய மகாபலி ரம் சாைல , 3.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  193 ேமட்  ெத  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  

193 ஸ்ேடட் பங்க் காலனி தல் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம் 1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 பாண்டியன் நகர் அைனத்  

வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 மகாலஷ்மி ெத  கேணஷ் நகர் 
தல் பிரதான சாைல , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 ேகசன் 

நகர் , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 சாந்திநிெகதன்காலனி
அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம் 1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 மகாத்மா காந்தி நகர் 2009-2150 அைனத்  

வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி,  
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி,  
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  தல் கு க்கு ெத  , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  193  4வ  கு க்கு ெத  , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 

வார்  193  5வ  கு க்கு ெத  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  
6வ  கு க்கு ெத  , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  7வ  கு க்கு 
ெத  , 6.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  தி வள் வர் நகர் தல் 
ெத  , 7.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 தி வள் வர் நகர் 2வ  
ெத  , 8.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  தி வள் வர் நகர் 3வ  
ெத  , 9.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  தி வள் வர் நகர் 4வ  
ெத  , 10.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  கேணஷ் நகர் 3வ  
கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  சக்தி நகர் , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  193  கஸ்டம்ஸ் காலனி , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 

வார்  193 எல்ைலயம்மன் நகர் , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 
மங்களாம்பிைக நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ஆரம்பப்பள்ளி 
வளாகம்), குமரன் 
குடில் ெமயின் ேரா  
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ெதற்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ஆரம்பப்பள்ளி வளாகம்), 
குமரன் குடில் ெமயின் 
ேரா  
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 தைலைமச் ெசயல்கக்காலனி அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி,  
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
 வடக்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி,  
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  மகாத்மா காந்தி நகர் 1வ  
கு க்குெத  , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  மகாத்மா காந்தி நகர் 
2வ  கு க்கு ெத  , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  பால கன் 
கார்டன் , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  மகாத்மா காந்திநகர் 9வ  
கு க்கு ெத  , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 மகாத்மா காந்தி நகர் 
2151-2500

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  கற்பக வினாயகர் நகர் கத  1-1100 , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  கற்பக வினாயகர் நகர் கத  1501-
1700

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 கிழக்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  கற்பக வினாயகர் நகர் கத  1231-
1500

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 கிழக்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  கற்பக வினாயகர் நகர் 20வ  
கு க்கு ெத  , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  கஸ் ரிபாய் நகர் 
1801-1950

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

254

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் கிழக்கு 
கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, � க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193  கஸ் ரிபாய் நகர் 1700-1800 அைனத்  
வாக்காளர்கள்

255

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ஆரம்பப்பள்ளி 
வளாகம்), குமரன் 
குடில் ெமயின் ேரா  
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 கிழக்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ஆரம்பப்பள்ளி வளாகம்), 
குமரன் குடில் ெமயின் 
ேரா  
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 குமரன் குடில் , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 குமரன் குடில் ேமட் குப்பம் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



256

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ஆரம்பப்பள்ளி 
வளாகம்), குமரன் 
குடில் ெமயின் ேரா  
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 வடக்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ஆரம்பப்பள்ளி வளாகம்), 
குமரன் குடில் ெமயின் 
ேரா  
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 நகர்  ெத  , 3.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 பார்த்தசாரதி நகர் , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 

வார்  194 அன்ைன பார்வதி நகர் , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 
ஆனந்த நகர் , 6.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
பால கன் 
கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
, ெதற்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
பால கன் கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம், 
ெதற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ேமட் க்குப்பம் பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 பைழய 
மகாபலி ரம் சாைல , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 
ேமட் க்குப்பம் என் ஐ ேக அெவன்  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  
194 ஐஸ்வர்யா அப்பார்ட்ெமன்ட் , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 
ேமட் க்குப்பம் இன்டஸ்டீரிஸ் , 6.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 
ேமட் க்குப்பம் காப்  நகர் , 7.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 குமரன் 
அெவன்  , 8.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 பாம்ேப பாபா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் 
கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
, ெதற்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம், 
ெதற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  ராஜ ீநகர் பைழய மகாபலி ரம் 
சாைல ைரப்பாக்கம் , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ராஜ ீநகர் 

தல் நகர் , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ராஜ ீநகர் 2வ  ெத  , 
4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ராஜ ீநகர் 2வ  ெத  9வ  ெத  , 
5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ராஜ ீநகர் 3வ  ெத  , 6.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 ராஜ ீநகர் 3வ  ெத  4வ  ெத  , 7.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 ராஜ ீநகர்  5வ  ெத  , 8.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194  ராஜ ீநகர் 3வ  ெத  பிரதான சாைல , 

9.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  ராஜ ீநகர் 3வ  ெத  6வ  ெத  , 
10.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  ராஜ ீநகர் 3வ  ெத  7வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் 
கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
, ெதற்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம், 
ெதற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  காமராஜர் ெத  ேமட் க்குப்பம் , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 வி பி ஜி அெவன்  , 3.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 வி பி ஜி அெவன்  1வ  ெத  , 4.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 வி பி ஜி அெவன்  விரி  , 5.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 வி.பி.ஜி. அெவன்  2வ  ெத  , 6.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 வி.பி.ஜி. அெவன்  விரி  2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் 
கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ெமௗண்ட் ேபட்டன் ெத  , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ெமௗண்ட் ேபட்டன் 1வ  கு க்கு 
ெத  , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ெமௗண்ட் ேபட்டன் 2வ  
கு க்கு ெத  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ெமௗண்ட் ேபட்டன் 
3வ  கு க்கு ெத  , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெத  ேமட் க்குப்பம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் 
கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  
(சின்னப்ப நாயக்கர் , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெத  ேக இ பி அெவன்  , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  
194 இந்திரா காந்தி ெத  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 ராயல் 
அெவன்  3வ  ெத  , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 அண்ணா 
அெவன்  , 6.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 வி.பி.ஜி அெவன்  7வ  
ெத  , 7.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 சந்திரேசகரன் அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் 
கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  பாரதியார் ெத  , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194  பாரதியார் நகர் , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 

வார்  194 கி ஷ்ணா நகர் அ ள் அெவன்  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
வார்  194  குமரகு  அெவன்  , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  
கி ஷ்ணா நகர் , 6.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  சீனிவாச 

அெவன்  , 7.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  பாலாஜி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் 
கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 வடக்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  சுைலமான் நகர் 1வ  ெத  , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  சுைலமான் நகர் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் 
கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 வடக்கு கம்

லிட்டில் ஏஞ்சல் 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பால கன் கா◌ா◌�டன், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  சுைலமான் நகர் 1வ  கு க்கு 
ெத  , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  சுைலமான் நகர் 3வ  ெத  
, 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  சுைலமான் நகர் 4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

265M

னித ேதாைமயார் 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
. கிழக்கு பகுதி

னித ேதாைமயார் ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம். 
கிழக்கு பகுதி

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத  , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  ேகாகிலாம்பாள் நகர் , 3.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194  அழகப்பா நகர்

ஆண்

265A(W)

னித ேதாைமயார் 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
. கிழக்கு பகுதி

னித ேதாைமயார் ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம். 
கிழக்கு பகுதி

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத  , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  ேகாகிலாம்பாள் நகர் , 3.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194  அழகப்பா நகர்

ெபண்

266

னித ேதாைமயார் 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
. ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயார் ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம். 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 ஆழ்கண்டீஸ்வரர் ேகாயில் ெத  , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 லட்சுமி நகர் , 3.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  195 அன்ைன இந்திரா நகர் , 4.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  195 வித்யா அெவன்  , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 

வார்  194 அரியத்தம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
. ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயார் ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம். 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194  பல்லவன் குடியி ப் அைனத்  
வாக்காளர்கள்

268

 சங்கரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
, கிழக்கு பகுதி 2 வ  
அைற

 சங்கரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம், 
கிழக்கு பகுதி 2 வ  அைற

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 தி வள் வர் ெத  , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 ேநதாஜி நகர் , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  

194 எம் ஜி ஆர் நகர் கு க்கு ெத
அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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 சங்கரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
, கிழக்கு பகுதி 2 வ  
அைற

 சங்கரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம், 
கிழக்கு பகுதி 2 வ  அைற

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  194 சரஸ்வதி நகர் , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  194 வ உ சி நகர் , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  

194 ேபார்ட்ஸ் அவன்  ேநதாஜி நகர் , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  
195 11வ  கு க்கு ெத  ேந  நகர் , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 
12வ  கு க்கு ெத  ேந  நகர் , 6.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 
13வ  கு க்கு ெத  ேந  நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
. ெதற்கு பகுதி

னித ேதாைமயார் ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம். 
ெதற்கு பகுதி

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  பாரதியார் ெத  , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  195 ேந நகர் தல் கு க்கு ட்ைடக்காரன் 

சாைல , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 ேந  நகர் 4வ  ெத  
ட்ைடக்காரன் சாைல , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 ேந  நகர் 

5வ  கு க்கு ெத  , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 ேந  நகர் 
6வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
. ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயார் ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம். 
ெதற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 ேந  நகர் 7வ  கு க்கு ெத  , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 ேந  நகர் 8வ  கு க்கு ெத  , 
3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 ேந  நகர் 9வ  கு க்கு ெத  , 
4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 ேந  நகர் 10வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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 சங்கரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
. கிழக்கு கம்

 சங்கரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம். 
கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  193 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 சிம்சன் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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 சங்கரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
. கிழக்கு கம்

 சங்கரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம். 
கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 விேவகானந்தர் சாைல , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  195 சாந்தம் அெவன்  , 3.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 

வார்  195 மாதா ேகாயில் ெத  , 4.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 
பைழய மகாபலி ரம் சாைல , 5.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 
ெசௗடீஸ்வரி நகர் , 6.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 பைழய 
மகாபலி ரம் சாைல வினாயகர் அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

274

அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், � க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  1-800

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், � க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  401-800

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், � க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  801-1600

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், � க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  801-1600

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

278

அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், � க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  1601-2400

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

279

அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், � க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  2401-2800

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், � க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  2801-3200 , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி 
நகர் (குடிைச மாற்  வாரியம்) கத  3601-4000

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், � க்கியம் 
ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  3201-3600

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 கண்ணகி நகர ஓக்கிய ைரப்பாக்கம் 
4001-4800

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

283

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 கண்ணகி நகர ஓக்கிய ைரப்பாக்கம் 
4401-4800 , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச 
மாற்  வாரியம்) கத  5201-5600

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

284

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  4801-5200

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  5601-6000

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

286

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  6001-6400

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

287

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  6401-6800

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

288

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கண்ணகி நகர், 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  6801-7200

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம்
. கிழக்கு பகுதி

னித ேதாைமயார் ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓக்கியம் ைரப்பாக்கம். 
கிழக்கு பகுதி

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  6801-7200

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி , 
கண்ணகி நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி , கண்ணகி நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  7201-8000

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

290

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
கண்ணகி நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, கண்ணகி நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  7601-8000

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  8001-8400

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195 சுனாமி குடியி ப்  , 2.� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  வாரியம்) கத  

8401-8800

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  8801-9600

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  9601-10200

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் கிழக்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  10201-10600

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் கிழக்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  10601-11000

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் கிழக்கு 
கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  11001-11800

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம் கிழக்கு 
கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  11401-11800 , 2.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  
கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  வாரியம்) கத  12801-13400

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
11வ  நிதி கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் வடக்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 11வ  நிதி 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  11801-12800

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
11வ  நிதி கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் வடக்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 11வ  நிதி 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  12601-13400

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
11வ  நிதி கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் ெதற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 11வ  நிதி 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  13401-14200

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
11வ  நிதி கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பா
க்கம் ெதற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 11வ  நிதி 
கண்ணகி 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  14201-15000

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
எழில் நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, எழில் நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  14201-15000

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
எழில் நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, எழில் நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  15001-15300

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
எழில் நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, எழில் நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  எழில் நகர் பிளாக் எண் 1-49 அைனத்  
வாக்காளர்கள்

306

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
எழில் நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம்
 ேமற்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, எழில் நகர் 
� க்கியம் ைரப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  கண்ணகி நகர் (குடிைச மாற்  
வாரியம்) கத  15301-15700

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அக்ஷரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
எழில் நகர்,� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம், 

ெசன்ைன-97

அக்ஷரா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, எழில் 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம், 
ெசன்ைன-97

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  எழில் நகர் சுனாமி நகர் அைனத்  
வாக்காளர்கள்

307

அக்ஷரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
எழில் நகர்,� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம், 

ெசன்ைன-97

அக்ஷரா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, எழில் 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம், 
ெசன்ைன-97

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  எழில் நகர் சுனாமி நகர் அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அக்ஷரா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
எழில் நகர்,� க்கியம் 
ைரப்பாக்கம், 

ெசன்ைன-97

அக்ஷரா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, எழில் 
நகர்,� க்கியம் ைரப்பாக்கம், 
ெசன்ைன-97

1.� க்கியம் ைரப்பாக்கம் வார்  195  எழில் நகர் சுனாமி நகர் அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ம் கார் ெத  ெவட் வான்ேகணி , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 கிழக்கு கடற்கைர சாைல , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 இப்ராஹிம் ெத  கிழக்கு கடற்கைர சாைல , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 கிழக்கு கடற்கைர சாைல ெவட் வான்ேகணி , 5.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 சிண்ணாண்டி குப்பம் சாைல ெவட் வான்ேகணி , 
6.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 சிண்ணாண்டி குப்பம் 1வ  ெமயின் ேரா  , 
7.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ேமட்  ெத  சிண்ணாண்டி குப்பம் , 
8.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 சிண்ணாண்டி குப்பம் சாைல , 9.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 ேசரன் நகர் 2வ  அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 அ மான் காலனி , 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  
196 கிழக்கு கடற்கைர சாைல , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 கிழக்கு 
கடற்கைர சாைல , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ேசாழன் நகர் கிழக்கு 
கடற்கைர சாைல , 5.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ராயல் எண்கிேல கிழக்கு 
கடற்கைர சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பள்ளத்ெத  சிண்ணான்டி குப்பம் , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ராேஜந்திரா கார்டன் , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  
196 ராேஜந்திரா காம்ெளக்ஸ் , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 தல் 
அெவன்  , 5.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196  2 வ  அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ஜான்சி ெத  , 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 
சங்கர் ெத  ெவட் வாங்ேகணி , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 
கங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெத  , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாடசாைல 
ெத  ெவட் வாங்ேகணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாரதி ெத  ெவட் வாங்ேகணி , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாரதியார் கு க்கு ெத  ெவட் வாங்ேகணி , 
3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ராமலிங்க நகர் தல் கு க்கு ெத  , 
4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ராமலிங்க நகர் அண்ணாெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாண்டியன் நகர் தல் ெத  , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாண்டியன் நகர் 2 வ  ெத  , 
3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாண்டியன் நகர் 3 வ  ெத  , 
4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாண்டியன் நகர் 4 வ  ெத  , 
5.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாண்டியன் நகர் 5 வ  கு க்கு ெத  , 
6.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாண்டியன் நகர் 6 வ  கு க்கு ெத  , 
7.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பிஸ்மில்லா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி. 
ெவட் வாங்ேகணி , 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ஆசிரியர் காலனி தல் கு க்கு ெத  , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ஆசிரியர் காலனி 2 வ  கு க்கு ெத  , 
3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ஆசிரியர் காலனி 3 வ  கு க்கு ெத  , 
4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ஆசிரியர் காலனி 4 வ  ெத  , 
5.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 இ.சி.ஆர் ேரா  ேசாழன் நகர் , 
6.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 அண்ணா ெத , ெவட் வாங்ேகணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ேசாழமண்டல ேதவி நகர் , 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 கிழக்கு கடற்கைர சாைல , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 கிழக்கு 
கடற்கைர சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 அன்ைன ெதரசா ெத  , 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 ெபான்னி நகர் , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 சாய கம்ெபனி 
சாைல , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 கக்கன் ெத  , 5.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 தி வள் வர் நகர் , 6.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ேசாழமண்டல 
ேதவி நகர் 10வ  கு க்கு ெத  , 7.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 

ட் க்கா  சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பஜைன ேகாயில் ெத  , 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 அற் த ேதாட்ட சாைல , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  3வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ெபத்ேதல் நகர் தல் ெத  (மாமல்லன் நகர்) 
, 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ெபத்ேதல் நகர் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

319

அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 மாமல்லன் நகர் , 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 
ெபத்ேதல் நகர் 3வ  ெத  , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ெபத்ேதல் நகர் 
4வ  ெத  வி ேக சாைல , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ெபத்ைதயா 
சாைல ெபத்ேதல் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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வி ஜி பி 
பிேலாமினால் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

வி ஜி பி பிேலாமினால் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ெபத்ேதல்நகர் 5வ ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 தி வள் வர் சாைல 2வ ெத  , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ெபத்ேதல்நகர் 12வ வடக்கு , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 ெபத்ேதல்நகர் 24வ  ேமற்கு , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 
13வ  பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம் 1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ெபரியார் ெத அைனத்  

வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 னிஸ்வரன் ேகாயில் ெத  , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 குளக்கைர ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ெகௗரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 வால்மீகி ெத  , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 
ஷாலிமர் கார்டன் , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 கங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 5.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 அம்ேபத்கார் ெத  , 6.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 அர்சந்திரன் ெத  , 7.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 வ ஊ சி ெத  , 
8.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ேசாழமண்டல ஓவியர் கிராமம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196  ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

326

அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ உயர் 
நிைலப்பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 ெபான் ரங்கம் சாைல , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பல்லவன் 
நகர் , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 காந்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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வி ஜி பி 
பிேலாமினால் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

வி ஜி பி பிேலாமினால் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196  (ெகௗரி அம்மன் ேகாயில் ெத ) மீனவர் 
குப்பம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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வி ஜி பி 
பிேலாமினால் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

வி ஜி பி பிேலாமினால் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம் வடக்கு கம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 வி ஜி பி பிளாட்ஸ் , 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  
196 ராஜவ் அவின்  , 3.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பர்ப்பிள் பச்ேரா  , 
4.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 ேசஷாத்திரி அெவன்  , 5.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
வார்  196 வி ஜி பி அெவன்  , 6.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 பாரதி 
அெவன்  , 7.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 வி ஜி பி 1வ  சாைல , 
8.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196 டாக்டர் நஞ்சாண்டராவ் சாைல , 
9.ஈஞ்சம்பாக்கம் வார்  196  வி ஜி பி தங்கக் கடற்கைர

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

காரப்பாக்கம்
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, காரப்பாக்கம்

1.காரப்பாக்கம் வார்  197 பைழய மகாபலி ரம் ேரா  , 2.காரப்பாக்கம் 
வார்  197 ரங்கநாதன் ெத  , 3.காரப்பாக்கம் வார்  197 இந்திரா காந்தி 
ெத  , 4.காரப்பாக்கம் வார்  197 அம்ேபத்கார் ெத  , 5.காரப்பாக்கம் 
வார்  197 ெபரியார் ெத  , 6.காரப்பாக்கம் வார்  197 காளியம்மன் 
ேகாயில் 2வ  ெத  , 7.காரப்பாக்கம் வார்  197 காளியம்மன் ேகாவில் 
3வ  ெத  , 8.காரப்பாக்கம் வார்  197 காளியம்மன் ேகாயில் 5வ  
கு க்குத் ெத  , 9.காரப்பாக்கம் வார்  197 காளியம்மன் ேகாவில் 6வ  
ெத  , 10.காரப்பாக்கம் வார்  197 காளியம்மன் ேகாவில் 7 வ  ெத  , 
11.காரப்பாக்கம் வார்  197 இந்திராகாந்தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

காரப்பாக்கம்
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, காரப்பாக்கம்

1.காரப்பாக்கம் வார்  197 காளியம்மன் ேகாயில் ெத  , 2.காரப்பாக்கம் 
வார்  197 காளியம்மன் ேகாவில் தல் கு க்குத் ெத  , 3.காரப்பாக்கம் 
வார்  197 காளியம்மன் ேகாவில் 2 வ  கு க்கு ெத  , 4.காரப்பாக்கம் 
வார்  197 காளியம்மன் ேகாவில் 3 வ  கு க்கு ெத  , 5.காரப்பாக்கம் 
வார்  197 காளியம்மன் ேகாயில் 1வ  ெத  , 6.காரப்பாக்கம் வார்  197 
காளியம்மன் ேகாயில் 4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

காரப்பாக்கம்
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, காரப்பாக்கம்

1.காரப்பாக்கம் வார்  197 இந்திராகாந்தி 1வ  ெத  , 2.காரப்பாக்கம் 
வார்  197 இந்திராகாந்தி 1வ  கு க்கு ெத  , 3.காரப்பாக்கம் வார்  197 
இந்திராகாந்தி 2வ  ெத  , 4.காரப்பாக்கம் வார்  197 க ம்பாடிஅம்மன் 
ேகாவில் ெத  , 5.காரப்பாக்கம் வார்  197 கு சாமி நாயக்கர் ெத  , 
6.காரப்பாக்கம் வார்  197 மீ ஆ ைவதியலிங்கம் ெத  , 7.காரப்பாக்கம் 
வார்  197 ெபரியபாைளயத்தம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

332

ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

காரப்பாக்கம்
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, காரப்பாக்கம்

1.காரப்பாக்கம் வார்  197 அறிஞர் அண்ணா ெத  காரப்பாக்கம் , 
2.காரப்பாக்கம் வார்  197 சாமி நாயக்கர் ெத  , 3.காரப்பாக்கம் வார்  197 
ேவம் லி நாயக்கர் ெத  , 4.காரப்பாக்கம் வார்  197 கைலஞர் க ணாநிதி 
ெத  , 5.காரப்பாக்கம் வார்  197 டாக்டர். எம் ஜி ஆர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

333

ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

காரப்பாக்கம்
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, காரப்பாக்கம்

1.காரப்பாக்கம் வார் 197 வரீபாண்டி கட்டெபாம்மன் ெத , 2.காரப்பாக்கம்
வார்  197 பாரதியார் ெத  , 3.காரப்பாக்கம் வார்  197 ேந  நகர் , 
4.காரப்பாக்கம் வார் 197 ந த்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

334

ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

காரப்பாக்கம்
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, காரப்பாக்கம்

1.காரப்பாக்கம் வார்  197 க ம் பாடி ெத  , 2.காரப்பாக்கம் வார்  197 
மகாத்மா காந்தி ெத  , 3.காரப்பாக்கம் வார்  197 நேடசன் அவன்  , 
4.காரப்பாக்கம் வார்  197 கங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

335

ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

காரப்பாக்கம்
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, காரப்பாக்கம்

1.காரப்பாக்கம் வார்  197 அ ணாசலம் ெத  , 2.காரப்பாக்கம் வார்  197 
கந்தசாமி ெத  , 3.காரப்பாக்கம் வார்  197 லஷ்மி  வினாயகர் ெத  , 
4.காரப்பாக்கம் வார்  197 கங்கப்பநாயக்கர் ெத  , 5.காரப்பாக்கம் வார்  
197 ேவண்டராசி அம்மன் ேகாவில் ெத  , 6.காரப்பாக்கம் வார்  197 
வ.உ.சி ெத  , 7.காரப்பாக்கம் வார்  197  சடேகாப ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

336

ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

காரப்பாக்கம்
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, காரப்பாக்கம்

1.காரப்பாக்கம் வார்  197 ஔைவயார் ெத  , 2.காரப்பாக்கம் வார்  197 
பாரதிதாசன் ெத  , 3.காரப்பாக்கம் வார்  197 கைலமகள் நகர் 1 வ  
ெத  , 4.காரப்பாக்கம் வார்  197 கைலமகள் நகர் 2 வ  ெத  , 
5.காரப்பாக்கம் வார்  197 என்.ேக.எஸ் நகர் , 6.காரப்பாக்கம் வார்  197 
ெரங்கசாமி , 7.காரப்பாக்கம் வார்  197 ெரங்கசாமி 1 வ  ெத  , 
8.காரப்பாக்கம் வார்  197 பைழய மகாபலி ரம் சாைல , 9.காரப்பாக்கம் 
வார்  197 த்தமிழ் நகர் 6 வ  ெத  , 10.காரப்பாக்கம் வார்  197 கம்பர் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

337

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
வடக்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் வடக்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 ேந  ெத  பிரதான சாைல , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 ேந  ெத  2வ  கு க்கு ெத  , 
3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 சப்தகிரி நகர் , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
197 ேந  ெத  3வ  கு க்கு ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 காந்தி 
ெத  , 6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 காந்தி ெத  தல் கு க்கு ெத  , 
7.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 காந்தி ெத  2வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
வடக்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் வடக்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 இலட்சுமி நகர் , 2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
198 பைழய மகாபலி ரம் சாைல , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 விநாயகா 
காம்ப்ளக்ஸ் , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 பதி நகர் , 
5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 பதி நகர் விரி  2வ  ெத  , 
6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 காந்தி நகர் ஏரிக்கைர ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

339

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
ெதற்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் ெதற்கு 

கம்
1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 கிராம ெந ஞ்சாைல அைனத்  

வாக்காளர்கள்
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அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
வடக்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் வடக்கு 

கம்
1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 கிராம ெந ஞ்சாைல 1வ  கு க்கு ெத  , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 டாக்டர் கைலஞர் க ணாநிதி சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
வடக்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் வடக்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 எழில் நகர் பிரதான சாைல , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197  எழில் நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 
3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 எம் ஜி ஆர் ெத  , 4.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  197 லால்பக ர் சாஸ்திரி ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 
ேதவராஜ் அெவன்  லால் பக ர் சாஸ்திரி ெத  , 6.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  197 சி ஏ எஸ்எஸ் பார்ம் , 7.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 பைழய 
மகாபலி ரம் சாைல கு க்கு பாடசாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
வடக்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் வடக்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 17வ  கு க்குெத  கிராமெந ஞ்சாைல , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 20வ  கு க்குெத  கிராமெந ஞ்சாைல , 
3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 21வ  கு க்கு ெத  கிராமெந  ஞ்சாைல , 
4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 22வ  கு க்கு ெத  கிராமெந ஞ்சாைல , 
5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 கிராம ெந ஞ்சாைல , 6.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  197 7 கிராமெந ஞ்சாைல கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

343

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
வடக்கு கம், திய 
கட்டிடம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் வடக்கு 

கம், திய கட்டிடம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 ேகாவிந்தசாமி ெத  , 2.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  197  ேகாவிந்தசாமி 2வ  கு க்கு ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  197 ேகாவிந்தசாமி 3வ  கு க்கு ெத  , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
197  பஜைன ேகாயில் ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 ேகாவிந்தராஜ் 
ெத  , 6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197  நி  குமரன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

344

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
வடக்கு கம், திய 
கட்டிடம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் வடக்கு 

கம், திய கட்டிடம்
1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197  ேதவராஜ் நகர் , 2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
197  கிராம ெந ஞ்சாைல , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197  அண்ணா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
வடக்கு கம், திய 
கட்டிடம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் வடக்கு 

கம், திய கட்டிடம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 ேவ  நாயக்கர் ெத  , 2.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  197 ெந ஞ்ெசழியன் சாைல , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 
சாரங்கபாணி ெத  , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 பாலகி ஷ்ண 
நாயக்கர் ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 கிளாசிக் பார்ம் , 
6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 கிளாசிக் பார்ம் ரிைடயர்  கு ம்பம் , 
7.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 கேணஷ் நகர , 8.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
197 ஏகாம்பர நாயக்கர் ெத  , 9.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 பைழய 
மகாபலி ரம் சாைல , 10.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 ேமடவாக்கம் 
சாைல , 11.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 ேகாவிந்தசாமி நாயக்கர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

346

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
வடக்கு கம், திய 
கட்டிடம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் வடக்கு 

கம், திய கட்டிடம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 பள்ளிக்கூட சாைல , 2.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  197 தர்மராஜா ேகாயில் ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 
கிராம ெந ஞ்சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

347

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
ெதற்கு கம், திய 
கட்டிடம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் ெதற்கு 

கம், திய கட்டிடம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 பைழய மகாபலி ரம் சாைல , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 குமாரசாமி நகர் , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
197 எல்காட் அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

348

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
கிழக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் கிழக்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 படேவட்டம்மன் ேகாவில் ெத  , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 படேவட்டம்மன் ேகாவில் ெத  1வ  
ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  படேவட்டம்மன் ேகாவில் ெத  
2வ  ெத  , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 படேவட்டம்மன் ேகாவில் 
ெத  3வ  ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 படேவட்டம்மன் 
ேகாவில் ெத  4வ  ெத  , 6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 பரேமஸ்வரன் 
நகர் , 7.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 பரேமஸ்வரன் நகர் 1வ  ெத  , 
8.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ைவத்தியலிங்கம் ெத  , 
9.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  எல்.ஆர் ராஜலிங்கம் ெத  , 
10.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 அம்ேபத்கார் ெத  , 11.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198  பைழய மகாபலி ரம் சாைல , 12.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 
பரேமஸ்வரன் நகர் 2வ  அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

349

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
கிழக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் கிழக்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  பரேமஸ்வரன் நகர் 3வ  அெவன்  , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  அன்ைன இந்திரா காந்தி ெத  , 
3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  காமராஜர் சாைல , 4.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198  ர்ைக அம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

350

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
ெதற்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் ெதற்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 2வ  ெத  , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  ெபான்னியம்மன் 2வ  5வ  கு க்கு 
ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  விக்ேனஷ்வரராய நகர் 1வ  ெத  
, 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  விக்ேனஷ்வராய நகர் , 5.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198  விக்ேனஷ்வரராய நகர் 2வ  ெத  , 6.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198  விக்ேனஷ்வரராய நகர் பாண்டிச்ேசரி பிரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
ெதற்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் ெதற்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் தல் ெத  , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் தல் கு க்குத் 
ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ெபான்னியம்மன் 2வ  ெத  1வ  
கு க்கு ெத  , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ெபான்னியம்மன் 2வ  
ெத  2வ  கு க்கு ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 
ெபான்னியம்மன் 2வ  ெத  3வ  கு க்கு ெத  , 6.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198 ெபான்னியம்மன் 2வ  ெத  4வ  கு க்கு ெத  , 
7.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 குமரன் நகர் பிள்ைளயார் ேகாயில் 2வ  
ெத  , 8.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 குமரன் நகர் பைழய மகாபலி ரம் 
சாைல , 9.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 உமா மேகஸ்வரி அவின்  , 
10.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  197 கமலா நகர் பிரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

352

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
ெதற்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் ெதற்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  பாரதி நகர் தல் ெத  , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  பாரதி நகர் இரண்டாவ  ெத  , 
3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  பாரதி நகர் 3வ  ெத  , 
4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 பாரதி நகர் 4வ  ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198  யாதவாள் ெத  , 6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 வ உ சி ெத  
, 7.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 குமரன் நகர் தல் ெத  , 
8.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
9.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 பிள்ைளயார் ேகாயில் 1வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

353

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
ெதற்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் ெதற்கு 

கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  சத்தியவாணி தல் ெத  , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  கங்ைகயம்மன் ேகாயில் தல் ெத  , 
3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  கங்ைகயம்மன் ேகாயில் 2வ  ெத  , 
4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  சத்தியவாணி த்  தல் ெத  , 
5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  சத்தியவாணி த்  2வ  ெத  , 
6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  கங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

354

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
ெதற்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் ெதற்கு 

கம்
1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  காந்திநகர் ஏரிக்கைர அைனத்  

வாக்காளர்கள்

355

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
ெதற்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் ெதற்கு 

கம்
1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  காந்திநகர் ஏரிக்கைர கத  251 அைனத்  

வாக்காளர்கள்

356

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் 
ெதற்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாழிங்கநல் ர் ெதற்கு 

கம்
1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  காந்தி நகர் குளக்கைர சாைல அைனத்  

வாக்காளர்கள்

357

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  மயான சாைல , 2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
198  அக்கைரபிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  
ராஜவ்காந்தி நகர் 1வ  ெத  , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  
ராஜவ்காந்தி நகர் 2வ  ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  
ராஜவ்காந்தி நகர் 3வ  ெத  , 6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  
ராஜவ்காந்தி நகர் 4வ  கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  டீ.வி.எஸ். அெவன்  , 2.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198  டீ.வி.எஸ். அெவன்  தல் ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
198  ஸ்பார்க்லிங் ேசன்ஸ் அெவன்  , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  
வி.ஜி.பி.அெவன்  (ராஜா ெத ) , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  
வி.ஜி.பி.அெவன்  (பா  ெத ) , 6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  வி.ஜி.பி. 
ெதற்கு , 7.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  இ.சி.ஆர். ேரா  , 
8.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  வாழவந்த அம்மன் ேகாயில் ெத  , 
9.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ேகால்டன் ேஷார் அெவன்  , 
10.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 வி ஜி பி அெவன்  (ரவி ெத )

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் பள்ளி ெத  , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 பள்ளி தல் ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198 பள்ளி 2வ  ெத  , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ஜாகீர் 
உேசன் 14வ  ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 வாழவந்தம்மன் 
ேகாயில் ேதாட்டம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார் 198 எம் ஜி ஆர் 1வ ெத , 
2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 2வ  ெத  , 
3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  எம் ஜி ஆர் 3வ  ெத  , 
4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 4வ  ெத  , 
5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 5வ  ெத  , 
6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 6வ  ெத  , 
7.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 7வ  ெத  , 
8.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  எம் ஜி ஆர் 8வ  ெத  , 
9.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 9வ  ெத  , 
10.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 10வ  ெத  , 
11.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 11வ  ெத  , 
12.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜ ீஆர் 12வ  ெத  , 
13.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 13வ  ெத  , 
14.ேசாழிங்கநல் ர் வார் 198 எம் ஜி ஆர் 14வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 காயிேத மில்லத் ெத  , 2.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198 ேவ  ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 மாமல்ல ரம் 
திய சாைல (இ சி ஆர்) , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  தீன் நகர் 

(மாமல்ல ரம் திய சாைல)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
ெதற்கு கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 அம்ேபத்கர் ெத  , 2.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198 படேவட்டம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
வடக்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
வடக்கு கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198  படேவட்டம்மன் ேகாயில் ெத  விரி  
தீன் நகர் , 2.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 பாடசாைல ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
வடக்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கு மியாண்டித்ேதாப்  
வடக்கு கம்

1.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ஜாகீர் உேசன் ெத  , 2.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198 எம் ஜி ஆர் நகர் 2வ  ெத  , 3.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 
எம் ஜி ஆர் நகர் 3வ  ெத  , 4.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் 
நகர் 5வ  ெத  , 5.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 எம் ஜி ஆர் நகர் ெஜய் 
ண் அம்மாள் மன்சில் , 6.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ெஜ நகர் , 

7.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 கமல் கார்டன் , 8.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
198 சன்ைரஸ் அெவன்  , 9.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 ஸ்பிரிங் கார்டன் 
, 10.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 காப்பர் பச் , 11.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  
198 சி ெசல் அெவன்  , 12.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 வி ஜி பி ெமயின் 
ேரா  , 13.ேசாழிங்கநல் ர் வார்  198 மர்பி ெத  , 14.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198 குேளாரியா அெவன்  1வ  ெத  , 15.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198 குேளாரியா அெவன்  2வ  ெத  , 16.ேசாழிங்கநல் ர் 
வார்  198 நவேஜாதி சாரிட்டீஸ் டிரஸ்ட்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார் 191 கைழக்கூத் நகர் , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பாலவினாயகர் ேகாயில் ெத  , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 மாணிக்கம் ெத  , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 மணிேமகைல ெத  , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ஆப்ரகாம்லிங்கன் ெத  , 
6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  அன்ைன ெதெரசா ெத  , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ேந  ெத  , 8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வார்  191 சத்திய ர்த்தி ெத  , 9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 
காயிேதமில்லத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ெப ம்பாக்கம் ெமயின் ேரா  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 வித்யா பள்ளி ெத  , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 வித்யா பள்ளி ெத  தி வள் வர் 
நகர் 2வ   , 4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 தி வள் வர் நகர் 
அண்ணாசாைல , 5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 தி வள் வர் நகர் 
2வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 அண்ணா சாைல ெநசவாளர் நகர் , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சாஸ்திரி ெத  ெநசவாளர் நகர் , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ராஜாஜி ெத  ெநசவாளர் நகர் , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  வ ஊ சி ெத  ெநசவாளர் நகர் , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ஔைவ ெத  ெநசவாளர் நகர் , 
6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 மா ெபா சி ெத  ெநசவாளர் நகர் , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  1வ  ேமற்கு ெத  ெநசவாளர் நகர் , 
8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  2வ  ேமற்கு ெத  ெநசவாளர் நகர் , 
9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ராமதாஸ் ெத  , 
10.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ேலாகாம்பாள் ெத  , 
11.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 விேவகானந்தர் ெத  , 
12.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ேகாவலன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 மணிேமகைல ெத  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  கம்பர் ெத  , 3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வார்  191 கண்ணகி ெத  , 4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 
ைவத்தியலிங்கம் ெத  , 5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 கக்கன் ெத  , 
6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 குமரகு பரர் ெத  , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ராஜிவ் காந்தி கு க்கு ெத  , 
8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 வால்மீகி ெத  , 
9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ேநதாஜி ெத  ஆர் எஸ் நகர் , 
10.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பேடல் ெத  ஆர் எஸ் நகர் , 
11.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 டாக்டர் ராதாகி ஷ்ணன் ெத  ஆர் 
எஸ் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

369

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
ெதற்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 வரீாத்தம்மன் ேகாயில் ேமற்கு ெத  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ராஜிவ் காந்தி ெத  , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 இந்திரா காந்தி ெத  , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ஆர் ஜி நகர் அண்ணா சாைல , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ஆர் ஜி நகர் 3வ  ெத  ெமயின் 
ேரா  , 6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ஆர் ஜி நகர் 2வ  3வ  ெத  , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ஆர் ஜி நகர் 2வ  1வ  ெத  , 
8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 வரீாத்தம்மன் ேகாயில் கிழக்கு ெத  , 
9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 இந்திரா காந்தி ெத  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

370

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ப்பனார் சாைல , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பச்ைசயப்பன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

371

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பத்மாவதி நகர் ெமயின்ேரா  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் ெத  , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  பகவத்சிங் ெத  , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ராஜவ்காந்தி ெத  , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 காேவரி ெத  , 6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வார்  191 காந்தி ெத  , 7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ேகாதாவரித் 
ெத  , 8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 மேகஸ்வரி ெத  , 
9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 கி ஷ்ணன் ெத  , 
10.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பாரதிதாசன் ெத  , 
11.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 தி க்குறள் ெத  , 
12.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 இந்திராகாந்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

372

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  வரீஆஞ்சேநயர் நகர் , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  குமரன் ெத  வரீஆஞ்சேநயர் நகர் , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  மகாவரீர் ெத  வரீஆஞ்சேநயர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



373

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ராேஜஸ்வரி ெத  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  எம் ஜி ஆர் சாைல , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ெசவாளியர் சிவாஜி ெத  , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ராேஜந்திர பிரசாத் ெத  , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 வரீாத்தம்மன் ேகாயில் ெத  , 
6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சாரதி ெத  அமராவதி நகர் , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ராஜாஜி ெத  அமராவதி நகர் , 
8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 அண்ணா ெத  அமராவதி நகர் , 
9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சடேகாபன் நகர் நாராயணன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

374

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  தி வள் வர் நகர் 5வ  ெத  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  தி வள் வர் நகர் 6வ  ெத  , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ேமடவாக்கம் இைணப்  , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ெசல்வவிநாயகர் ேகாயில் ெத  , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  அம்ேபத்கார் ெத  தி வள் வர் நகர் 
, 6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  தி வள் வர் நகர் 1வ  ெத  , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  தி வள் வர் நகர் 2வ  ெத  , 
8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  தி வள் வர் நகர் 3வ  ெத  , 
9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  தி வள் வர் நகர் 4வ  ெத  , 
10.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  த்தர் ெத  , 11.ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வார்  191  ெசந்தமிழ் ெத  , 12.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  
பாரதியார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

375

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
வடக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ைரஸ் மில் ேரா  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  காந்தி சாைல , 3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வார்  191  ராமதாஸ் ெத  , 4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  
சுப்ரமணிய நகர் 1வ  ெத  , 5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  
கண்ணகி ெத  , 6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  கி ஷ்ணன் ெத  , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சரவணன் ெத  , 
8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ெவங்கேடசன் ெத  , 
9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சரவணன் கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப் பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
வடக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப் 
பள்ளி, ஜல்லடியான்ேபட்ைட, 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ெபரியார் ெத  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  அண்ணா சாைல , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ெபரியார் சாைல , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ெநசவாளநகர் எம்.ஜி.ஆர். ெத  , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  கைலஞர் ெத  , 
6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ெஜயந்தி நடராஜன் ெத  , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  எம்.ஜி.ஆர். கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

377

ஊராட்சி � ன்றிய 
ச கநல கூடம், 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட

ஊராட்சி � ன்றிய ச கநல 
கூடம், ஜல்லடியான்ேபட்ைட

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ஜகநாதன் ெத  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  மசூதி ெத  , 3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வார்  191  அண்ணா சாைல , 4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  
பழண்டியம்மன் ேகாயில் ெத  , 5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  
தி வள் வர் ெத  , 6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சுப்ரமணியநகர் 
2வ  ெத  , 7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சுப்ரமணியநகர் 3வ  
ெத  , 8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சுப்ரமணியநகர் 4வ  ெத  , 
9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சுப்ரமணியநகர் 5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



378

ஊராட்சி � ன்றிய 
ச கநல கூடம், 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட

ஊராட்சி � ன்றிய ச கநல 
கூடம், ஜல்லடியான்ேபட்ைட

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ேவதாச்சலம் ெத  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சாய்ராம் ெத  , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  இந்திராகாந்தி ெத  , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  நாராயணண் ெத  , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ெபரியார் ெத  , 
6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  கட்டெபாம்மன் ெத  , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  லஷ்மிநகர் ெமயின் ேரா  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  லஷ்மிநகர் தல் ெத  , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  லஷ்மிநகர் 2வ  ெத  , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  லஷ்மிநகர் 3வ  ெத  , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  லஷ்மிநகர் 4வ  ெத  , 
6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  லஷ்மிநகர் 6வ  ெத  , 
7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  லஷ்மிநகர் ஜான்சிராணி ெத  , 
8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  கி ஷ்ணா நகர் ெமயின் ேரா  , 
9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  பாலாஜி ெத  , 
10.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  காமராஜர் ெத  , 
11.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  பாரதியார் சாைல , 
12.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  (சடேகாபன்நகர்) அழகர் ெத  , 
13.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  சாய்கேணஷ் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

380

ஊராட்சி � ன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

ஊராட்சி � ன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191  ராகேவந்திரா காலணி , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 ெஜயசந்திரன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

381

வித்யா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

வித்யா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 எக்ஸர் வஸ்மன் காலனி 2வ  ெத  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 எக்ஸர் வஸ்ெமன் காலனி 3வ  ெத  
, 3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 எக்ஸர் வஸ்ெமன் காலனி 
அண்ணாசாைல , 4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 எக்ஸர் வஸ்ெமன் 
காலனி கு க்கு ெத  , 5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 நகர் 5வ  
ெத  , 6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 எக்ஸர் வஸ்ெமன் காலனி 

தல் ெத  , 7.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 எக்ஸர் வஸ்ெமன் 
காலனி 4வ  ெத  , 8.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 நகர் 4வ  
ெத  , 9.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 நகர் 3வ  ெத  , 
10.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 நகர் 2வ  ெத  , 
11.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 நகர் 1வ  ெத  , 
12.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 நகர் தி ேவங்கடம் ெத  , 
13.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 நகர் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

382

வித்யா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

வித்யா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் நகர் 5வ  ெத  , 
2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் நகர் 4வ  ெத  , 
3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் நகர் 3வ  ெத  , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் நகர் 2வ  ெத  , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் நகர் 1வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



383

வித்யா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

வித்யா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜல்லடியான்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 த்  விநாயகர் ேகாயில் ெத  
பல்லவன் நகர் , 2.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 நாகத்தமன் ேகாயில் 
ெத  , 3.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் நகர் ெமயின் ேரா  , 
4.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் நகர் 6வ  ெத  , 
5.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் நகர் ேநதாஜி ெத  , 
6.ஜல்லடியான்ேபட்ைட வார்  191 பல்லவன் நகர் பகவத் சிங் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

384

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம், வடக்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம், வடக்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வன்னியர் ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 குளக்கைரத் ெத  , 
4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

385

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபரியார் ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பஜைன ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

386

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பிள்ைளயார் ேகாயில் 
கு க்குத் ெத  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அப்பர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

387

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பல்லவன் ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேநதாஜி ெத  , 3.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராதாகி ஷ்ணன் ெத  , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 காமராஜ் ெத  , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

388

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம், வடக்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம், வடக்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ராஜ் ேகஸில் அபார்ட்ெமன்ட் சுர்யா 
நகர் , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சுர்யா நகர் , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) காயத்ரி நகர் , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ராஜ் 
பாரிஸ் ஹார்மணி அபார்ட்ெமன்ட் சுர்யா நகர் , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அத்திகுளம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

389

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி 2வ  ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி 3வ  ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் ெத  , 
4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி 1வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

390

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 அறிஞர் அண்ணா ெத , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அறிஞர் அண்ணா கு க்கு 
ெத  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 விைனதீர்த்த ேவலவன் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

391

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சத்ய ர்த்தி ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேவந்தர் ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மந்தெவளி 1வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

392

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 மந்தெவளி ெத 2வ
கு க்கு ெத  , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மந்தெவளி 
(வண்ணான் குட்ைட) ெத  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மந்தெவளி 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



393

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 இந்திரா காந்தி ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ல்ைல ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 என் எஸ் கி ஷ்ணன் ெத  , 
4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வ உ சி ெத  , 5.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 டாக்டர் ராேஜந்திரபிரசாத் ெத  , 
6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 தி ப் ர் குமரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

394

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 ெவங்கேடசன் ெத , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெப ம்பாக்கம் ெமயின் ேரா  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெஜயபிரகாஷ் நாராயணன் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

395

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராஜிவ் காந்தி ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராஜிவ் காந்தி 1 வ  கு க்கு 
ெத  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராஜிவ் காந்தி 2 வ  
கு க்கு ெத  , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராஜிவ் காந்தி 3 
வ  கு க்கு ெத  , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராஜிவ் 
காந்தி 4 வ  கு க்கு ெத  , 6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ராஜிவ் காந்தி 5 வ  கு க்கு ெத  , 7.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 ராஜிவ் காந்தி 6 வ  கு க்கு ெத  , 8.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 நீலா நகர் , 9.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
நீலா நகர் 1 வ  கு க்கு ெத  , 10.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 நீலா நகர் 2 வ  கு க்கு ெத  , 11.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 நீலா நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 12.ேமடவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 நீலா நகர் விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

396

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சாமி நகர் ெமயின் ேரா  
, 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சாமி நகர் 2வ  ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 மாம்பாக்கம் ெமயின் ேரா  , 
4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராைமய்யா நகர் , 
5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேந  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

397

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வாஞ்சிநாதன் ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அன்ைன கஸ் ரிபாய் ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேசரன் ெத  (அம்ேபத்கார் 
நகர்) , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேசரன் ெத  , 
5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 பாண்டியன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

398

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2ைவஷ்ணவி நகர் , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ைவஷ்ணவி நகர் ெத  
ெசந்தமிழ் நகர் , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 தி வள் வர் 
ெத  ெசந்தமிழ் நகர் , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ெத வதீியம்மன் ேகாவில் ெத  ெசந்தமிழ் நகர் , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 மல்லிைக ெத  (ெசந்தமிழ் நகர்) , 6.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ல்ைல ெத  (ெசந்தமிழ் நகர்) , 
7.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ேராஜா ெத  ெசந்தமிழ் நகர் , 
8.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சாமி நகர் 3 ெத  , 
9.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சாமி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, ேமடவாக்கம், ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ேவளச்ேசரி ெமயின் ேரா  
ெசந்தமிழ் நகர் , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ரிேவரா 
அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

400

அரசினா� 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் 
ேமடவாக்கம் ெதற்கு 

கம்

அரசினா� ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் ேமடவாக்கம் 
ெதற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ேசரன் ெத  , 2.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேசாழன் ெத  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 பாண்டியன் ெத  , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 இந்திரா காந்தி ெத  (ேமடவாக்கம்) , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 இந்திரா காந்தி கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

401

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் ேமடவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 காந்தி ெத  , 2.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ராஜவ்காந்தி ெத  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 நேடசன் ெத  வடக்குப்பட்  , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) தி ேவங்கடம் நகர் 1வ  கு க்குத் ெத  , 5.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) தி ேவங்கடம் நகர் 2வ  கு க்குத் ெத  , 
6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) தி ேவங்கடம் நகர் 3வ  கு க்குத் 
ெத  , 7.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) தி ேவங்கடம் நகர் 4வ  
கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

402

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கைலஞர் ெத (அம்ேபத்கார் நகர்) , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ம ைர வரீன் ேகாயில் ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

403

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் ேமடவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 தி வள் வர் ெத  (வடக்குப் 
பட் ) , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேமடவாக்கம் ெமயின் 
ேரா  (ெவள்ளக்கல்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

404

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் ேமடவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெவங்கட்ராமன் ெத  
(ெவள்ளக்கல்) , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் நகர் 1வ  
ெத  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் நகர் 2வ  ெத  , 
4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் நகர் ெமயின் ேரா  
வடக்குப்பட்  , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் நகர் 3வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

405

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் ேமடவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் நகர் 4வ  ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் நகர் 5வ  ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் நகர் 6வ  ெத  , 
4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் நகர் 7வ  ெத  , 
5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் நகர் 8வ  ெத  , 
6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  (சாய்ராம் நகர்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரத் சாைல ஷ்பா நகர் , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஷ்பா நகர் , 3.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரத் கு க்கு ெத  , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சந்தானம் ெத  , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ேசா  நகர் , 6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
காமராஜ் கார்டன் ெத  , 7.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ைனடட் காலனி , 8.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா 

ெத  (ேசா  நகர்) , 9.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
அம்சவள்ளி ெத  (ேசா  நகர்) , 10.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 சந்திரா ெத  , 11.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ராேஜஸ்வரி ெத  , 12.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராணி 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 டாக்டர் ராமதாஸ் ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ம தம் ெத  , 3.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சத்யா ெத  , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 லஷ்மி அப்பா ைர ெத  , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 மந்ைதெவளி ெத  , 6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 விேனாத் ெத  , 7.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வி 
ஜி பி ஷ்பா நகர் , 8.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பன்னர் 
ெத  , 9.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சாந்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

408

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வி ஜி பி1 வ  ெமயின் ேரா  
(விமலா நகர்) , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராணி ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பிர  ராஜ நகர் , 
4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விமலா நகர் 2வ  ெமயின் 
ேரா  , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பா  நகர் 1வ  
ெமயின் ேரா  , 6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 தாவித் நகர் 
ேசா  நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பா  நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  
, 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பா  நகர் 3வ  ெமயின் 
ேரா  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பா  நகர் 4வ  
ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

410

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம்,ெதற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம்,ெதற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பஜைன ேகாயில் ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேந  ெத  ரங்கநாத ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம்,ெதற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம்,ெதற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜாராம்  ெத   
ரங்கராஜ ரம் , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ஏரிக்கைரத்ெத  ரங்கநாத ரம் , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
குலேசகரஆழ்வார்  ெத  ரங்கநாத ரம் , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 வதீியம்மன் ேகாயில் ெத  விஜயநகரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



412

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம்,ெதற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம்,ெதற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 காந்தி நகர் ஔைவயார் ெத  
, 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 காந்தி நகர் கன்ைனயா ெத  
, 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பேடல் சாைல ரங்கநாத ரம் , 
4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தி வள் வர் ெத  , 
5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அன்ன ரணி அம்மன் 
ேகாவில் ெத  , 6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) காந்தி ெத  
விஜயநகரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம்,ெதற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம்,ெதற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சிவகாமி நகர் அல்லி குப்பம் 
சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கி ஷ்ணேவனி நகர் 
விரி ,சிவகாமி நகர் , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
நல்லதம்பி நகர் ,சிவகாமி நகர் , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 ராயல் கார்டன்,சிவகாமி நகர் , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 ெப மாள் நகர்,சிவகாமி நகர் , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 விமலா நகர் விஜிபி 1வ  ெத  , 6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 விமலா நகர் 2வ  ெத  , 7.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 விமலா நகர் 3வ  ெத  , 8.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 விமலா நகர் 4வ  ெத  , 9.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 விமலா நகர் 5வ  ெத  , 10.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 2 வி.ஜி.பி.விமலா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ேவளச்ேசரி ெமயின் ேரா  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ங்கா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

416

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 கம்பர் ெத  , 2.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ராகமாலிகா ரஞ்சினி பிளாட் , 3.ேமடவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ஜனரஞ்சினி பிளாட் , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 சிவரஞ்சனி பிளாட்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினா� 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

அரசினா� ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளக்கல் ேமடவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெவள்ளக்கல் ராமதாஸ் ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேமடவாக்கம் கூட்ேரா  
ராகமாலிகாபிளாட்ஸ் , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சபரி 
நகர் , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பகவதி நகர் , 
5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 தர்ம பதி ெத  ெவள்ளக்கல் , 
6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேவளச்ேசரிெமயின்ேரா  
ரங்கநாத ரம் , 7.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ஐயப்பநகர் 
ம ராபிளாட்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



418

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 விஜயநகரம் தல் பிரதான 
சாைல , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 விஜயநகரம் 2வ  
ெமயின் ேரா  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 விஜயநகரம் 
வள்ளியம்ைம ெத  , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ேவளச்ேசரி ெமயின் ேரா  விஜய நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

419

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பா நகர், 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஷ்பா 
நகர், ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 அன்ைனெதரசா ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 விஜயநகரம் விேவகானந்தர் 
ெத  , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 விஜயநகரம் காமராஜர் 
ெத  , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 விஜயநகரம் மசூதி 
ெத  , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 விஜயநகரம் பஜைன 
ேகாயில் ெத  , 6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 விஜயநகரம் 
எம் ஜு ஆர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

420

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பாநகர் 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

கி த் வ ராஜா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஷ்பாநகர் ேமடவாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெப மாள் ேகாயில் ெத  
ரங்கநாத ரம் , 2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெசல்வ 
விநாயகர் ேகாயில் ெத  ரங்கநாத ரம் , 3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  4 ஐயப்பா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

421

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபல் நகர் ெமயின் ேரா  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபல் நகர் அண்ணா ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபல் நகர் தல் கு க்கு 
ெத  , 4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபல் நகர் தல் ெத  
பிரதான சாைல , 5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபல் நகர் 
2வ  பிரதான சாைல , 6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபல் 
நகர் 2வ  சந்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

422

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமடவாக்கம் ேமற்கு கம்

1.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபல் நகர் 3வ  ெத  , 
2.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபல் நகர் 4வ  ெத  , 
3.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபல் நகர் 5வ  ெத  , 
4.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சாய்ராம் நகர் தல் ெத  , 
5.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சாய்ராம் நகர் 1வ  கு க்கு 
ெத  , 6.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சாய்ராம் நகர் 2வ  
ெத  , 7.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சாய்ராம் நகர் 3வ  
ெத  , 8.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சாய்ராம் நகர் 5வ  
ெத  , 9.ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 வடக்கு பட்  ெமயின் 
ேரா  சாய்ராம் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

423

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 1வ  ெத  , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 2வ  ெத  , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

424

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 4வ  ெத  , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 5வ  ெத  , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 6வ  ெத  , 
4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 7வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



425

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 8வ  ெத  , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 9வ  ெத  , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 10வ  ெத  , 
4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 18வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

426

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 1வ  விரி  ெத  காந்தி 
நகர் , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 2வ  விரி  ெத  
காந்தி நகர் , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 3வ  விரி  
ெத  காந்தி நகர் , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 4வ  
விரி  ெத  காந்தி நகர் , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
காந்தி நகர் 5வ  விரி  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

427

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 6வ  ெத  
விரி  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 7வ  
ெத  விரி  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி நகர் 
8வ  ெத  விரி  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
காந்தி நகர் 9வ  ெத  விரி  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  3 காந்தி நகர் 10வ  ெத  விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

428

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அண்ணா அெவன்  , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அண்ணா அெவன்  
தி வின் நகர் , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெமயின் 
ேரா  ஈச்சங்கா  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
200அடி ேரா  ஈச்சங்கா  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
3 காந்தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

429

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபரிய ேகாவிலம்பாக்கம் 
1வ  ெத  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
மாங்காளியம்மன் நகர் 1வ  ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 மாங்காளியம்மன் நகர் 2வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மாங்காளியம்மன் நகர் 3வ  ெத  , 
5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபரிய ேகாவிலம்பாக்கம் 
2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

430

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபரிய ேகாவிலம்பாக்கம் 
5வ  ெத  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபரிய 
ேகாவிலம்பாக்கம் 4வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ெபரிய ேகாவிலம்பாக்கம் 4வ  கு க்கு ெத  ( , 
5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபரிய ேகாவிலம்பாக்கம் 
3வ  ெத  (பஜைன ேகாயில் ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 ெகாளத் ர் ெமயின் ேரா  , 7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பழண்டியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



431M

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கலிமணி நகர் 3வ  
ெத  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கன் ேகாயில் 
பின் றம் , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தமிழ்குடிமகன் 
நகர் 1வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
தமிழ்குடிமகன் நகர் 2வ  ெத  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  3 தமிழ்குடிமகன் நகர் 3வ  ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தமிழ்குடிமகன் நகர் 4வ  ெத  , 
7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தமிழ்குடிமகன் நகர் 5வ  
ெத  , 8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தமிழ்குடிமகன் 
நகர் 6வ  ெத  , 9.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
ராேஜஸ்வரி நகர்

ஆண்

431A(W)

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கலிமணி நகர் 3வ  
ெத  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கன் ேகாயில் 
பின் றம் , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தமிழ்குடிமகன் 
நகர் 1வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
தமிழ்குடிமகன் நகர் 2வ  ெத  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  3 தமிழ்குடிமகன் நகர் 3வ  ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தமிழ்குடிமகன் நகர் 4வ  ெத  , 
7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தமிழ்குடிமகன் நகர் 5வ  
ெத  , 8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தமிழ்குடிமகன் 
நகர் 6வ  ெத  , 9.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
ராேஜஸ்வரி நகர்

ெபண்

432

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 தல் ெத எம் ஜி ஆர்
நகர் , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 
2வ  ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் 
3வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்ட  2 எம் ஜி 
ஆர் நகர் 4வ  ெத  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
எம் ஜி ஆர் நகர் 5வ  ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 6வ  ெத  , 7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 7வ  ெத  , 8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 8வ  ெத  , 9.ேகாவிலம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 9வ  ெத  , 
10.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 10வ  
ெத  , 11.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 
11வ  ெத  , 12.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி 
ஆர் நகர் 12வ  ெத  , 13.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
எம் ஜி ஆர் நகர் 13வ  ெத  , 14.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 14வ  ெத  , 15.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 15வ  ெத  , 16.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 16வ  ெத  , 
17.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 17வ  
ெத  , 18.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 
18வ  ெத  , 19.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி 
ஆர் நகர் 19வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



433

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 20வ  
ெத  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 
21வ  ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் 
நகர் 22வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி 
ஆர் நகர் 23வ  ெத  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
எம் ஜி ஆர் நகர் 24வ  ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 25வ  ெத  , 7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 26வ  ெத  , 8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 27வ  ெத  , 
9.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 28வ  
ெத  , 10.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 
29வ  ெத  , 11.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி 
ஆர் நகர் 30வ  ெத  , 12.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
எம் ஜி ஆர் நகர் 31வ  ெத  , 13.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 32வ  ெத  , 14.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 33வ  ெத  , 15.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 34வ  ெத  , 
16.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 35வ  
ெத  , 17.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் 
36வ  ெத  , 18.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

434

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பவானி ெத  , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜம் நகர் தல் ெத  , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜம் நகர் 2வ  ெத  , 
4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜம் நகர் 3வ  ெத  , 
5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வினாயக ரம் 3வ  ெத  
, 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வினாயக ரம் 4வ  
ெத  , 7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வினாயக ரம் 
5வ  ெத  , 8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
வினாயக ரம் 6வ  ெத  , 9.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
1 வினாயக ரம் 7வ  1வ  கு க்கு ெத  , 10.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வினாயக ரம் 7வ  ெத  , 11.ேகாவிலம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வினாயக ரம் 7வ  ெத  2வ  கு க்கு 
ெத  , 12.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வினாயக ரம் 
7வ  ெத  3வ  கு க்கு ெத  , 13.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 வினாயக ரம் 7வ  ெத  4வ  கு க்கு ெத  , 
14.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 எஸ் ெகாளத் ர் 
ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



435

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 6வ  ெத  , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 5வ  ெத  , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 4வ  ெத  , 
4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 3வ  ெத  , 
5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 2வ  ெத  , 
6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 1வ  ெத  , 
7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 11வ  ெத  , 
8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 10வ  ெத  , 
9.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 7வ  ெத  , 
10.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 8வ  ெத  , 
11.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி 9வ  ெத  , 
12.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா ரி மயான 
சாைல , 13.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரஜித் ெத  
காகித ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வி தைல நகர் 200 அடி 
ேரா  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வி தைல நகர் 
10வ  ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வி தைல 
நகர் 11வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
வி தைல நகர் 12வ  ெத  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 வி தைல நகர் 13வ  ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 வி தைல நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 7.ேகாவிலம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வி தைல நகர் 3வ  ெத  , 
8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வினாயக ரம் 1வ  ெத  
, 9.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வி தைல நகர் 6வ  
ெத  , 10.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வி தைல நகர் 
7வ  ெத  , 11.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வி தைல 
நகர் 8வ  ெத  , 12.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
வி தைல நகர் 9வ  ெத  , 13.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 வி தைல நகர் 5வ  ெத  , 14.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 வி தைல நகர் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெகாளத் ர் சாைல , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஓம் சக்தி நகர் 1வ  
ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஓம் சக்தி நகர் 
2வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஓம் சக்தி 
நகர் 3வ  ெத  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சின்ன 
ேகாவிலம்பாக்கம் 6வ  கு க்கு ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 லஷ்மி நகர் , 7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 குறிஞ்சி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஓம் சக்தி நகர் 4வ  
ெத  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஓம்சக்தி நகர் 
5வ  ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஓம்சக்தி 
நகர் 6வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ஓம்சக்தி நகர் 7வ  ெத  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 ஓம்சக்தி நகர் 8வ  ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 ஓம்சக்தி நகர் 9வ  ெத  , 7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 ஓம்சக்தி நகர் 10வ  ெத  , 8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஓம்சக்தி நகர் 11வ  ெத  , 9.ேகாவிலம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஓம்சக்தி நகர் 12வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், 
ெதற்கு கம்

ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெபரியார் சாைல , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வடக்கு பட்  சாைல , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 தினகரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

440

ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், 
ெதற்கு கம்

ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சுசிலா நகர் , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கைலஞர் சாைல , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஓம்சக்தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், 
ெதற்கு கம்

ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ப்பி எம் டி நகர் , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 த்ைதயா நகர் , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 16வ  கு க்குத் ெத  , 
4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 காமராஜர் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், 
ெதற்கு கம்

ஏ வி ஜி வித்யாலயா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம், ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேமடவாக்கம் ெமயின் 
ேரா  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 மண்ணடி அம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ேமடவாக்கம் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சின்ன ேகாவிலம்பாக்கம் 
11வ  ெத  , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
சின்னேகாவிலம்பாக்கம்8வ  ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1சுண்ணாம் ெகாளத் ர்சாைல , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராகவாநகர் , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 ராகவாநகர் சுண்ணாம் ெகாளத் ர் சாைல , 
6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 12வ  ெத  , 
7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 13வ  ெத  , 
8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேமடவாக்கம் 
ெமயின்ேரா  7வ  ெத  , 9.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 7வ  கு க்குத்ெத  , 10.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
7வ  தல் கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 15 ேமடவாக்கம் ெமயின் 
ேரா  ேராஸ் நகர் , 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ேராஸ் நகர் , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேராஸ்நகர் 
ராஜிவ்காந்தி ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ராஜிவ்காந்தி நகர் ேமடவாக்கம் ெமயின்ேராட , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேமடவாக்கம் ெமயின்ேரா  ேந த்ெத  , 
6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2ேந  ெத  , 
7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 காந்தி ெத  , 
8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேமடவாக்கம் 
ெமயின்ேரா  , 9.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அண்ணாநகர் ேமடவாக்கம் ெமயின்ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அண்ணாநகர் 1வ  ெத  
, 2.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அண்ணாநகர் 2வ  
ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அண்ணாநகர் 
3வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அண்ணாநகர் 4வ  ெத  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 அண்ணாநகர் 5வ  ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 அண்ணாநகர் 6வ  ெத  , 7.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 7வ  ெத  , 8.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 8வ  ெத  , 9.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
குளக்கைரத் ெத  ேராஸ்நகர் 3வ  ெத  அண்ணாநகர் , 
10.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 7வ  குளக்கைரத் ெத  , 
11.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 12 குளக்கைரத் ெத  , 
12.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 13 குளக்கைரத் ெத  , 
13.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 14 குளக்கைரத் ெத  
ேமடவாக்கம் ெமயின்ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

446

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அண்ணா ெந ஞ்சாைல 
சத்தியா நகர் , 2.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அண்ணா 
ெந ஞ்சாைல தல் கு க்கு ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 சத்யா நகர் 2 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

447

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கு க்கு ெத  சத்யா நகர் , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சத்யா நகர் தல் ெத  , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சத்யா நகர் 7 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

448

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 சத்யா நகர் 3 வ ெத , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சத்யா நகர் 5 வ  கு க்கு 
ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சத்யா நகர் 6 வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

449

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சத்யா நகர் 8 வ  ெத  , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சத்யா நகர் 9 வ  ெத  , 
3.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சத்யா நகர் 10 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

450

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 சத்யா நகர் 4 வ ெத , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சத்யா நகர் 4 வ  கு க்கு 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



451

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
ெதற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இஞ்சினியரிங் அெவன்  , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 காகித ரம் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

452

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 உண்ைம நகர் , 
2.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 எல் ஐ சி நகர் சுண்ணாம்  
ெகாளத் ர் 6வ  ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
சுண்ணாம்  ெகாளத் ர் 8வ  ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 சுண்ணாம்  ெகாளத் ர் ெமயின் ேரா  , 
5.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சுண்ணாம்  ெகாளத் ர் 
7வ  ெத  5வ  ெத  , 6.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
சுண்ணாம்  ெகாளத் ர் 5வ  ெத  1வ  ெத  , 7.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 1வ  ெகாளத் ர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

453

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வினாயக ரம் 2வ  ெத  
, 2.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சுண்ணாம்  ெகாளத் ர் 
1வ  ெத  3வ  ெத  , 3.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  , 4.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 5.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 4வ  ெத  சுண்ணாம்  ெகாளத் ர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

454

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாவிலம்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

1.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சுண்ணாம்  ெகாளத் ர் 
2வ  ெத  பஜைன ேகாயில் , 2.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 சுண்ணாம்  ெகாளத் ர் சாைல , 3.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 சுண்ணாம்  ெகாளத் ர் ராஜிவ் நகர் , 
4.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜிவ் நகர் வி தைல 
நகர் ேகாவிலம்பாக்கம் இ , 5.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேமாக்ஸ் � ர்த் நகர் , 6.ேகாவிலம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 எல் 
ஐ சி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

455

தாகூர் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  நன்மங்கலம் 
கிழக்கு கம்

தாகூர் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல ெத  
நன்மங்கலம் கிழக்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பிள்ைளயார் ேகாயில் கு க்கு 
ெத  , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 அஸ்தினா ரம் சாைல , 
4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 அஸ்தினா ரம் சாைல 2வ  
கு க்கு ெத  , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அஸ்தினா ரம் 
சாைல 1வ  கு க்கு ெத  , 6.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ெசாக்கலிங்க நாயக்கர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

456

தாகூர் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  நன்மங்கலம் 
கிழக்கு கம்

தாகூர் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல ெத  
நன்மங்கலம் கிழக்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பார்த்தசாரதி சாைல , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ரகுபதி நாயக்கர் ெத  , 
3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேலாகநாதன் ெத  அ ஷா 
அ க்குமாடி , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேலாகநாதன் 
ெத  வ ண் அ க்குமாடி , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேலாகநாதன் ெத  சங்கவி அ க்குமாடி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



457

தாகூர் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  நன்மங்கலம் 
கிழக்கு கம்

தாகூர் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல ெத  
நன்மங்கலம் கிழக்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேலாகநாதன் ெத  , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ைவதியலிங்கம் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

458M

தாகூர் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  நன்மங்கலம் 
கிழக்கு கம்

தாகூர் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல ெத  
நன்மங்கலம் கிழக்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ர்கா நகர் நன்மங்கலம் , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 விக்ேனஷ்வரா அெவன்  , 
3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபான்னியம்மன் ேகாவில் 
ெத  , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபான்னியம்மன் 
ேகாவில் ெத  1 வ  ெத  , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெத  2 வ  கு க்கு ெத  , 6.நன்மங்கலம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அபிநந்தன் நகர் , 7.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 விஜயலட்சுமி நகர்

ஆண்

458A(W)

தாகூர் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  நன்மங்கலம் 
கிழக்கு கம்

தாகூர் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல ெத  
நன்மங்கலம் கிழக்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ர்கா நகர் நன்மங்கலம் , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 விக்ேனஷ்வரா அெவன்  , 
3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபான்னியம்மன் ேகாவில் 
ெத  , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபான்னியம்மன் 
ேகாவில் ெத  1 வ  ெத  , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெத  2 வ  கு க்கு ெத  , 6.நன்மங்கலம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அபிநந்தன் நகர் , 7.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 விஜயலட்சுமி நகர்

ெபண்

459

தாகூர் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  நன்மங்கலம் 
கிழக்கு கம்

தாகூர் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல ெத  
நன்மங்கலம் கிழக்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஏ மைல சாைல , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஏ மைல சாைல 3 வ  ெத  
4 வ  ெத  , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஏ மைல 
சாைல 4 வ  ெத  5 வ  ெத  , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ஏ மைல சாைல 6 வ  ெத  , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ஏ மைல சாைல 7 வ  கு க்கு ெத  , 6.நன்மங்கலம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஏ மைல சாைல 3 வ  கு க்கு ெத  , 
7.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேகாபால் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

460

தாகூர் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  நன்மங்கலம் 
ெதற்கு கம்

தாகூர் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, ஏ மைல ெத  
நன்மங்கலம் ெதற்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வடிேவல் நகர் பிரதான சாைல 
(ராதாகி ஷ்ணன் சாைல , 2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
வடிேவல் நகர் 1 வ  ெத  (ராதாகி ஷ்ணனஅ) , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வடிேவல் நகர் 2 வ  ெத  (ராதாகி ஷ்ணன் 
சாைல , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வடிேவல் நகர் 3 வ  
ெத  (ராதாகி ஷ்ணன்) , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1  
ெப மாள் நகர் , 6.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் 
ேகாவில் ெத  , 7.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பலராமன் 
ெத  , 8.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பலராமன் கு க்கு 
ெத  , 9.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பலராமன் 1 வ  2 வ  
கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



461

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம், வடக்கு 
கட்டிடம்  ேமற்கு 

கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம், வடக்கு 
கட்டிடம்  ேமற்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜவ் காந்தி பிராதான சாைல 
, 2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜவ் காந்தி 1 வ  கு க்கு 
ெத  , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜவ் காந்தி 2 வ  
கு க்கு ெத  , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜவ் காந்தி 4 
வ  கு க்கு ெத  , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராஜவ் 
காந்தி 6 வ  கு க்கு ெத  , 6.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ராஜவ் காந்தி 7 வ  கு க்கு ெத  , 7.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 எம்.ஜி.ஆர் ெத  , 8.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
விசுவாசம் ெத  , 9.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பார்த்த 
சாரதி சாைல , 10.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
இராஜாஜி6வ கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம், 
நன்மங்கலம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, எஸ்.எஸ்.எ. 

கட்டிடம், நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெப மாள் நகர் பிராதான 
சாைல , 2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெப மாள் நகர் 3 வ  
கு க்கு ெத  , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெப மாள் நகர் 
5 வ  கு க்கு ெத  , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
ெப மாள் நகர் 6 வ  கு க்கு ெத  , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 ெப மாள் நகர் 7 வ  கு க்கு ெத  , 6.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 சீனிவாசன் ெத  , 7.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 சீனிவாசன் 2 வ  கு க்கு ெத  , 8.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 பாண்டியன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

463

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம், 
நன்மங்கலம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, எஸ்.எஸ்.எ. 

கட்டிடம், நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வரீமணி நகர் 1 வ  பிராதான 
சாைல , 2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வரீமணி நகர் 2 வ  
பிராதான சாைல , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
மணிகண்டன் நகர் வரீமணி நகர் , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ஜ.ீபி. சாமி நகர் , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேமடவாக்கம் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

464M

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி , 

எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம், 
நன்மங்கலம் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி , எஸ்.எஸ்.எ. 

கட்டிடம், நன்மங்கலம் 
ெதற்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ஔைவ ெத  , 2.நன்மங்கலம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கம்பர் ெத  , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 இளங்ேகா ெத  , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
3 கண்ணகி ெத  , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
அஸ்தினா ரம் சாைல

ஆண்

464A(W)

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி , 

எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம், 
நன்மங்கலம் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி , எஸ்.எஸ்.எ. 

கட்டிடம், நன்மங்கலம் 
ெதற்கு கம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ஔைவ ெத  , 2.நன்மங்கலம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கம்பர் ெத  , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 இளங்ேகா ெத  , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
3 கண்ணகி ெத  , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
அஸ்தினா ரம் சாைல

ெபண்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம், 
நன்மங்கலம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, எஸ்.எஸ்.எ. 

கட்டிடம், நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 காந்தி ெத  , 2.நன்மங்கலம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) அம்ேபத்கார் சாைல (ெத )

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம், 
நன்மங்கலம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, எஸ்.எஸ்.எ. 

கட்டிடம், நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அ ணாதயம் நகர் , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெப மாள்நகர் 1வ  கு க்கு 
ெத  , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெப மாள் நகர் 2வ  
கு க்கு ெத  , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெப மாள் நகர் 
4வ  கு க்கு ெத  , 5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 ேந நகர் , 
6.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 ேந நகர் 1வ ெத  , 
7.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சுமதிநாத் ெரசிடன்சி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

467

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம், 
நன்மங்கலம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, எஸ்.எஸ்.எ. 

கட்டிடம், நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மணியம்ைம ெத  , 2.நன்மங்கலம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 வள்ளலார் ெத  , 3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 ேகாவலன் ெத  , 4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 ேகாவலன் கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

468

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம், 
நன்மங்கலம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, எஸ்.எஸ்.எ. 

கட்டிடம், நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 இந்திரா நகர் தல் கு க்கு 
ெத  , 2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 வரீபாண்டிய நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

469

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம், 
நன்மங்கலம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, எஸ்.எஸ்.எ. 

கட்டிடம், நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 இந்திரா நகர் 5வ  கு க்கு 
ெத  , 2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 இராணி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

470

அரசு உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம்

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கவிஞர் கண்ணதாசன் ெத  , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சிவானந்தர் ெத  , 
3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 விேவகானந்தர் ெத  , 
4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 அம்பிகா அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் , 
5.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 க்கானத்தம்மன் ேகாவில் 
ெத  , 6.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சரன்யா பிளாட்ஸ் , 
7.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 த்ைதயா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம்

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 சித்தார்த்தா நகர் , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பாரதி ெத  , 3.நன்மங்கலம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 4 அண்ணா ெத

ஆண்

471A(W)

அரசு உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம்

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 சித்தார்த்தா நகர் , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பாரதி ெத  , 3.நன்மங்கலம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 4 அண்ணா ெத

ெபண்
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அரசு உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம்

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம் 1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெபான்னியம்மன் காலடி ெத அைனத்  

வாக்காளர்கள்

473

அரசு உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம்

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி, 
நன்மங்கலம்

1.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கண்ணப்ப நாய்க்கர் ெத  , 
2.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 குேராம்ேபட்ைட சாைல , 
3.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 நந்தேகாபால் நகர் , 
4.நன்மங்கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாலகி ஷ்ணன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல் 
வடக்கு கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல் வடக்கு 

கம்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா நகர் 1வ  ெமயின் 
ேரா  , 2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா நகர் 1வ  
கு க்கு ெத  2வ  கு க்கு ெத  , 3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 இந்திரா நகர் 3வ  கு க்கு ெத  ெமயின் ேரா  , 
4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1சீத்தாலட்சுமி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல் 
கிழக்கு கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல் கிழக்கு 

கம்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேவலவன் காலனி கு க்கு 
ெத  , 2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கம்பர் ெத  கு க்கு 
ெத  , 3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கம்பர் ெத  , 
4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கன்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 குளக்கைர ெத  , 
6.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அறிவாலயம் சாைல , 
7.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்   பஜைன ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல் 
கிழக்கு கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல் கிழக்கு 

கம்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  ஆஞ்சேனயர் ேகாயில் ெத  , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஆஞ்சேனயர் ேகாயில் 
விரி  பகுதி ெபத்ேதல் நக , 3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேவங்ைகவாசல் ெமயின் ேரா  ஜ ீவி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

477

அட்வன்ட் 
கி ஸ்த் வ 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல் 
கிழக்கு கம்

அட்வன்ட் கி ஸ்த் வ 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல் கிழக்கு 

கம்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேமகலா நகர் , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேவங்ைகவாசல் ெமயின் 
ேரா  , 3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரதிதாசன் ெத  
சாமிநாத ரம் , 4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சாமிநாத ரம் 
பள்ளிக்கூடத்ெத  , 5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
த்தஞ்ேசரி இைணப்  சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

478

ஐ சி டி எஸ் 
பஞ்சாயத்  
அ வலக கட்டிடம், 
ேவங்ைகவாசல் 
வடக்கு கம்

ஐ சி டி எஸ் பஞ்சாயத்  
அ வலக கட்டிடம், 
ேவங்ைகவாசல் வடக்கு 

கம்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரதி நகர் 1வ  ெத  , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரதி நகர் 1வ  ெத  
3வ  கு க்கு ெத  , 3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரதி 
நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பாரதி நகர் 2வ  ெத  , 5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பாரதி நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 6.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 பாரதி நகர் 3வ  ெத  , 7.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  , 8.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் கு க்கு ெத  , 
9.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
காந்தி நகர் 3வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 இந்திரா நகர் 2வ  ெத  , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அண்ணா அெவன்  , 
3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வேனஸ்வரி நகர் , 
4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேந  ெத  , 
5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 டாக்டர் ேபாலாஸ் 
ம த் வமைன , 6.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ேவளச்ேசரி ெமயின்ேரா  , 7.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அழகிரி ெத  , 8.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
வரீமா னிவர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கைலஞர் க ணாநிதி 7 வ  
கு க்கு ெத  சந்த , 2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
சந்தானம்மாள் நகர் , 3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கம்பர் 
ெத  , 4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வள்ளி நகர் , 
5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அண்ணாெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

481

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ெசல்லப்பா ெத  , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அம்ேபத்கார் ெத  , 
3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அம்மன் ேகாவில் ெத  , 
4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 தி வள் வர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

482

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 எம் ஜி ஆர் ெத  , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 இளங்ேகா ெத  , 
3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ங்காெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

483

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

ஊராட்சி ஓன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 4 பாலாஜி நகர் சந்ேதாஷ ரம்
, 2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேவங்ைகவாசல் ெமயின் 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

484

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெதால்காப்பியர் ெத  , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ஆனந்தா நகர் , 
3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ஆனந்தா நகர் லட்சுமி 
ெத  , 4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ஆனந்தா நகர் 
ராமர் ெத  , 5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கக்கன்ஜி 

ெத  , 6.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ஈ ெவ ரா ெத  , 
7.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 மா ெபா சி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

485

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 காந்தி ெத  , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதிதாசன் ெத  , 
3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 மகாராஜ ரம் , 
4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அகத்தியர் ெத  , 
5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காமராஜர் ெத  , 
6.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ேநதாஜி ெத  , 
7.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ராஜிவ்காந்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

486

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 மகாராஜ ரம் ெமயின் 
ேரா  , 2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பர்மா காலனி , 
3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதியார் ெத  , 
4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 மகாராஜ ரம் 1வ  ெத  
(ஆதிநாத் அெவன் ) , 5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
ெலனின் ெத  , 6.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ராமர் தல்கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



487

சிக்மா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
வரீபத்திர நகர் 
வடக்கு கம் 
ேவங்ைகவாசல்

சிக்மா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
வரீபத்திர நகர் வடக்கு 

கம் ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மாம்பாக்கம் ெமயின் ேரா  
, 2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேவங்ைகவாசல் விரபத்திர 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

488

சிக்மா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
வரீபத்திர நகர் 
வடக்கு கம் 
ேவங்ைகவாசல்

சிக்மா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
வரீபத்திர நகர் வடக்கு 

கம் ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேவங்ைகவாசல் ேந  நகர் , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேவங்ைகவாசல் ெபரியார் 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

489

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவங்ைகவாசல்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ரங்கராஜ ரம் பிரதான 
சாைல , 2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சாஸ்தா நகர் , 
3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) காயிேதமில்லத் ெத  , 
4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 அன்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

490

அபிெஜய் நர்சரி 
மற் ம் ெதாடக்கப் 
பள்ளி, விக்னராஜ ரம் 
ேவங்ைகவாசல் 
வடக்கு கம்

அபிெஜய் நர்சரி மற் ம் 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
விக்னராஜ ரம் 
ேவங்ைகவாசல் வடக்கு 

கம்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 விக்னராஜ ரம் பாலாஜி நகர் அைனத்  
வாக்காளர்கள்

491

அபிெஜய் நர்சரி 
மற் ம் ெதாடக்கப் 
பள்ளி, விக்னராஜ ரம் 
ேவங்ைகவாசல் 
வடக்கு கம்

அபிெஜய் நர்சரி மற் ம் 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
விக்னராஜ ரம் 
ேவங்ைகவாசல் வடக்கு 

கம்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 விக்னராஜ ரம் ெமயின் 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

492

அபிெஜய் நர்சரி 
மற் ம் ெதாடக்கப் 
பள்ளி, விக்னராஜ ரம் 
ேவங்ைகவாசல் 
வடக்கு கம்

அபிெஜய் நர்சரி மற் ம் 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
விக்னராஜ ரம் 
ேவங்ைகவாசல் வடக்கு 

கம்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 விக்னராஜ ரம் கத  251 , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஐஸ்வர்யா கார்டன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

493

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சந்ேதாஷ ரம் 
ேவங்ைகவாசல் 
ேமற்கு கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சந்ேதாஷ ரம் 
ேவங்ைகவாசல் ேமற்கு 

கம்

1.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ஜவீானந்தம் ெத  , 
2.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கைலஞர் க ணாநிதி 
சாைல , 3.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கைலஞர் 
க ணாநிதி 2, 3 வ  ெத  , 4.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
கைலஞர் க ணாநிதி 4வ  கு க்கு ெத  , 5.ேவங்ைகவாசல் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கைலஞர் க ணாநிதி 5வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

494

பாரதி வித்யாலயா  
சி ங்ேகரி 
சாரதம்மாள் பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 
பகுதி

பாரதி வித்யாலயா  
சி ங்ேகரி சாரதம்மாள் 
பிளாக், ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 
பகுதி

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப ம்பாக்கம் பிரதான சாைல அைனத்  
வாக்காளர்கள்



495

பாரதி வித்யாலயா  
சி ங்ேகரி 
சாரதம்மாள் பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
சி ங்ேகரி சாரதம்மாள் 
பிளாக், ெப ம்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பஜைன ேகாயில் ெத  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1  நகர் ெமயின் ேரா  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஆர் எம் வரீப்பன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

496

பாரதி வித்யாலயா  
சி ங்ேகரி 
சாரதம்மாள் பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
சி ங்ேகரி சாரதம்மாள் 
பிளாக், ெப ம்பாக்கம் 
கிழக்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 க மாரியம்மன் ேகாயில் 
4வ  ெத  , 2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 க மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அம்ேபத்கார் 
ெத  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேநசமணி நகர் ெமயின் 
ேரா  , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேநசமணி நகர் தல் 
ெத  , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேநசமணி நகர் 2வ  
ெத  , 8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேநசமணி நகர் 3வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

497

பாரதி வித்யாலயா  
சி ங்ேகரி 
சாரதம்மாள் பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
சி ங்ேகரி சாரதம்மாள் 
பிளாக், ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேமட் த் ெத  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 காமராஜர் ெத  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மாதாேகாயில் ெத  , 
4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 தி வள் வர் ெத  , 
5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரதியார் ெத  , 
6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அண்ணா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம், கிழக்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம், கிழக்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வி ஜி பி பிர  நகர் , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கி ஷ்ணா நகர் தல் ெத  
, 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கி ஷ்ணா நகர் தல் 
ெமயின் ேரா  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 கி ஷ்ணா 
நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
கி ஷ்ணா நகர் 3வ  ெமயின் ேரா  , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 கி ஷ்ணா நகர் தல் கு க்கு ெத  , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கி ஷ்ணா நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கி ஷ்ணா நகர் தல் 
ெமயின் ேரா  கு க்கு  , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ேகாகுல் நகர் தல் ெமயின் ேரா  , 10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 ேகாகுல் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  40 அடி சாைல , 
11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேகாகுல் 2வ  ெத  , 
12.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேகாகுல் நகர் 4வ  ெத  , 
13.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேகாகுல் நகர் 5வ  ெத  , 
14.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெத  , 
15.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 க்மணி நகர் தல் ெத  , 
16.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அன்ைன இந்திராகாந்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் கிழக்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் கிழக்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1  நகர் எம் ஜி ஆர் ெத  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்    நகர் இந்திராகாந்தி ெத  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1  நகர் எம் ஜி ஆர் ெத  
(ஏரிக்கைர ெத ) , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 காந்திஜி 
ெத  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வ உ சி ெத  , 
6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெந ஞ்ெசழியன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 
பகுதி

பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு பகுதி

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  
பசும்ெபான் நகர் , 2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
பவானியம்மன் ேகாவில் ெத  , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 வனத் ைற குடியி ப்  ெமயின் ேரா  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வனத் ைற 3வ  ெத  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வனத் ைற குடியி ப்  4வ  ெத  , 
6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வனத் ைற குடியி ப்  5வ  
கு க்கு ெத  , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வனத் ைற 
குடியி ப்  6வ   ெத  , 8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
வனத் ைற 8வ   ெத  , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
வனத் ைற 9வ   ெத  , 10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
வனத் ைற 10வ   ெத  , 11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
வனத் ைற 11வ   ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கைலஞர் நகர் தல் ெத  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கைலஞர் நகர் 6வ  ெத  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கைலஞர் நகர் 7வ  ெத  , 
4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கைலஞர் நகர் 8வ  ெத  , 
5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 டாக்டர் ராதாகி ஷ்ணன் 
ெத  பசும்ெபான் நகர் , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
கம்பர் ெத  பசும்ெபான் நகர் , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 ம பாண்டியர் ெத  பசும்ெபான் நகர் , 8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ேநசமணிநகர் 4வ  ெத  , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ேநசமணி நகர் 5வ  ெத  , 10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ேநசமணிநகர் 7வ  ெத  , 11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  4 இந்திராநகர் பிள்ைளயர் ேகாயில் ெத  , 12.ெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் நகர் , 13.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ெபரியார் ெத  , 14.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ஏரிக்கைர ெத  , 15.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேமடவாக்கம் ெமயின்ேரா  , 16.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
கக்கன்ஜி ெத  , 17.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வனத் ைற 1வ  ெத  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  வனத் ைற 2வ  ெத  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2வனத் ைற  2வ  ெத  , 
4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெவற்றிேவல் கன் ெத  , 
5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 க்கம் பாைளயம் ெபரிய 
பாைளயத்தம்மாள் ேகாயி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 க்கம்பாைளயம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
மாணிக்கவாசகர் ெத  , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
இந்திரா ெத  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
பசும்ெபான்நகர் பட்ேடல் ெத  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 ேகாவலன் ெத  , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
லிேதவன் ெத  , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2  
இளங்ேகாவடிகள் ெத  , 8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
வரீமா னிவர் ெத  , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
மணிேமகைலத் ெத  , 10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
கண்ணகி ெத  , 11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
பசும்ெபான்நகர் பிரதான சாைல , 12.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
சுப்பரமணியசிவா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கி ஷ்ண ேவணியம்மாள் 
நகர் , 2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கக்கன் ெத  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாவானி அம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா காந்தி ெத  , 
5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 எம் ஜி ஆர் ெத  பாரதி நகர் 
, 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெவங்கேடசன் ெத  பாரதி 
நகர் , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ராஜேசகர் ெத  , 
8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சரஸ்வதி ெத  பாரதி நகர் , 
9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 எத்திராஜ் ெத  , 
10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கி ஷ்ணன் ெத  பாரதி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அ அ மிஷன் நகர் , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராதா நகர் , 3.ெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அட்ெவன்ட்மிஷன் நகர் , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ேபாலிேனனி ஹில்ைச  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 ெகங்ைக அம்மன் ேகாயில் ெத  , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கலா ெத  பாரதி நகர் , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சந்திரேசகர் ெத  பாரதி நகர் , 8.ெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ராஜூவ் காந்தி ெத  , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 வாஜ்பாய் ெத  பாரதி நகர் , 10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ெபரியபாைளத்தம்மன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம், கிழக்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
ஷங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம், கிழக்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 க மாரியம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேஜ ேஜ ெத  பாரதி 
நகர் , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அம்ேபத்கர் ெத  பாரதி 
நகர் , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெஜயபால் ெத  பாரதி 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



507

பிவிஎம் குேளாபல் 
பள்ளி , ேபாலினின் 
ஹில் பகுதி, 
ெப ம்பாக்கம்

பிவிஎம் குேளாபல் பள்ளி , 
ேபாலினின் ஹில் பகுதி, 
ெப ம்பாக்கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் , 2.ெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெத  , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 2வ  ெத  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 3வ  ெத  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 4வ  ெத  , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  1வ  ெத  , 
7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெமயின் 
ேரா  2வ  ெத  , 8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி 
நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  3வ  ெத  , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  4வ  ெத  , 
10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெமயின் 
ேரா  5வ  ெத  , 11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி 
நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  6வ  ெத  , 12.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  3வ  ெத  , 
13.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 2வ  ெமயின் 
ேரா  4வ  ெத  , 14.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி 
நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  5வ  ெத  , 15.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 3வ  ெமயின் ேரா  4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

507

பிவிஎம் குேளாபல் 
பள்ளி , ேபாலினின் 
ஹில் பகுதி, 
ெப ம்பாக்கம்

பிவிஎம் குேளாபல் பள்ளி , 
ேபாலினின் ஹில் பகுதி, 
ெப ம்பாக்கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் , 2.ெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெத  , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 2வ  ெத  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 3வ  ெத  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 4வ  ெத  , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  1வ  ெத  , 
7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெமயின் 
ேரா  2வ  ெத  , 8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி 
நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  3வ  ெத  , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  4வ  ெத  , 
10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 1வ  ெமயின் 
ேரா  5வ  ெத  , 11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி 
நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  6வ  ெத  , 12.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  3வ  ெத  , 
13.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 2வ  ெமயின் 
ேரா  4வ  ெத  , 14.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதி 
நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  5வ  ெத  , 15.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 பாரதி நகர் 3வ  ெமயின் ேரா  4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க்கம்பாைளயம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க்கம்பாைளயம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் ெத  இந்திரா 
நகர் , 2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ராஜூவ் காந்தி ெத  
இந்திரா நகர் , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விேவகானந்தர் 
1வ  ெத  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விேவகானந்தர் 
2வ  ெத  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விேவகானந்தர் 
3வ  ெத  , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 விேவகானந்தர் 
4வ  ெத  , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 பாரதிதாசன் 
ெத  இந்திரா நகர் , 8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 எல் ஆர் 
இராஜமாணிக்கம் ெத  , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
ராஜசிம்மன் ெத  , 10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
ெஜயசிம்மன் ெத  , 11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
நரசிம்மன் ெத  , 12.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
சிம்மவர்மன் ெத  , 13.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
இரணியவர்மன் ெத  , 14.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க்கம்பாைளயம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க்கம்பாைளயம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 மேகந்திரவர்மன் ெத  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 விஷ் வர்மன் ெத  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேசரன் ெத  , 
4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேசாழன் ெத  , 
5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பாண்டியன் ெத  , 
6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பல்லவன் ெத  , 
7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 காமராஜர் ெத  , 
8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேசாழிங்கநல் ர் ெமயின் 
ேரா  , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கு ேதவ் காலணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க்கம்பாைளயம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க்கம்பாைளயம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ஜவீா ெத  , 2.ெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ஓைடத் ெத  , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  4 ெகங்ைக ெத  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
4 ய னா ெத  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 காேவரி 
ெத  , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேநதாஜி ெத   
நகர் , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வால்மீகி ெத  , 
8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வால்மீகி கு க்கு ெத  , 
9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வாஞ்சிநாதன் ெத  , 
10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சுப்பிரமண்ணியசிவா ெத  , 
11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேவந்தர் ெத  , 
12.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) த்தமிழ் நகர் , 13.ெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) த்தமிழ் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வண்  கிறித் வ 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம்

அட்வண்  கிறித் வ 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் ெமயின் ேரா  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 1வ  ெத  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 2வ  ெத  , 
4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 3வ  ெத  , 
5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 4வ  ெத  , 
6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 5வ  ெத  , 
7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 6வ  ெத  , 
8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 7வ  ெத  , 
9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 8வ  ெத  , 
10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 9வ  ெத  , 
11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 10வ  ெத  , 
12.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 11வ  ெத  , 
13.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 12வ  ெத  , 
14.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 13வ  ெத  , 
15.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 15வ  ெத  , 
16.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 17வ  ெத  , 
17.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 18வ  ெத  , 
18.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 19வ  ெத  , 
19.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் 20வ  ெத  , 
20.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசௗமியா நகர் விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வண்  கிறித் வ 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

அட்வண்  கிறித் வ 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம் ேமற்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேந  நகர் எத்திராஜ் ெத  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேநத்தாஜி நகர் மசூதி சாைல , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேந  நகர் கம தீன் சாைல , 
4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேந நகர் அமா ல்லா சாைல , 
5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பாத்த த்தம்மாள் சாைல , 
6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேந  நகர் காயிேதமில்லத் சாைல , 
7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேநதாஜி நகர்  ெத  , 
8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கேஜந்திரா நகர் , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ேநதாஜி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வண்  கிறித் வ 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம்

அட்வண்  கிறித் வ 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 4வ  ெத  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 5வ  ெத  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 6வ  ெத  , 
4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 7வ  ெத  , 
5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 8வ  ெத  , 
6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 9வ  ெத  , 
7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 10வ  ெத  , 
8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 12வ  ெத  , 
9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  , 
10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  
, 11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 14வ  ெத  , 
12.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 15வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

514

பாரதி வித்யாலயா  
சங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு 

கம்

பாரதி வித்யாலயா  
சங்கரா பிளாக், 
ெப ம்பாக்கம் ெதற்கு கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெஜயா நகர் விரி  , 2.ெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெஜயா நகர் விரி  1வ  ெத  , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ெஜயா நகர் விரி  2வ  ெத  , 4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வள் வர் நகர் 2வ  ெத  , 5.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வள் வர் நகர் 3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அட்வண்  கிறித் வ 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம்

அட்வண்  கிறித் வ 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம்

1.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) இந்திரா நகர் ெமயின் ேரா  , 
2.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பழன்டி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 
3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ஆலடியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
4.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சாஸ்தா அெவன்  , 5.ெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) இ நகர் மசூதி ெத  , 6.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) எத்திராஜ் ெத  , 7.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) இந்திரா நகர் 
கண்ணதாசன் ெத  , 8.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியார் ெத  
இந்திரா நகர் , 9.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பல்லவ மன்னன் ெத  
இந்திரா நகர் , 10.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) இ நகர் அண்ணாெத  
, 11.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பவானி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 
12.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கைலஞர் நகர் வ  ெத  , 
13.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கைலஞர் நகர் 3வ  ெத  , 
14.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கைலஞர் நகர் 4வ  ெத  , 
15.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கேஜந்திரா நகர் 3வ  ெத  , 
16.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கேஜந்திரா நகர் தல் ெமயின் 
ேரா  , 17.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கேஜந்திரா நகர் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

516M

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அண்ணா ெத  , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 என் எஸ் ேக கு க்கு ெத  
, 3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 என் எஸ் ேக ெத  , 
4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வரதராஜெப மாள் ேகாயில் 
ெத  , 5.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பஜைன ேகாயில் 
ெத  , 6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வ ஊ சி ெத  , 
7.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ர்க்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 8.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 � ட்டியம்பாக்கம் 
ெமயின் ேரா  , 9.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 எம் ஜி ஆர் 
ங்கா ெத  , 10.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஏ டி பி 

அெவன்

ஆண்

516A(W)

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அண்ணா ெத  , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 என் எஸ் ேக கு க்கு ெத  
, 3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 என் எஸ் ேக ெத  , 
4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வரதராஜெப மாள் ேகாயில் 
ெத  , 5.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பஜைன ேகாயில் 
ெத  , 6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வ ஊ சி ெத  , 
7.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ர்க்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 8.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 � ட்டியம்பாக்கம் 
ெமயின் ேரா  , 9.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 எம் ஜி ஆர் 
ங்கா ெத  , 10.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஏ டி பி 

அெவன்

ெபண்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெமய்ைக வினாயகர் 
ேகாவில் ெத  , 2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 காமராஜர் 
அெவன்  , 3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெபரியார் ெத  , 
4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 � ட்டியம்பாக்கம் ெமயின் 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் நகர் , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கன்னிேகாயில் ெத  , 
3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கன்னிேகாயில் 1வ  
கு க்கு ெத  , 4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
கன்னிேகாயில் 2வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

519

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 மாம்பாக்கம் ெமயின் ேரா  , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஏரிக்கைர 1வ  சாைல , 
3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஏரிக்கைர 2வ  சாைல , 
4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கன்னிேகாயில் ெத  , 
5.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கன்னிேகாயில் 3வ  
கு க்கு ெத  , 6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
கன்னிேகாயில் 4வ  கு க்கு ெத  , 7.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 பிரியதர்ஷினி நகர் , 8.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அண்ணா நகர் 6வ  ெத  , 9.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
மேகஸ்வரிநகர் , 10.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அண்ணாநகர் 5வ  ெத  , 11.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அண்ணா நகர் 4வ  ெத  , 12.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அண்ணாநகர் 3வ  ெத  , 13.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அண்ணா நகர் 2வ  ெத  , 14.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அண்ணா நகர் தல் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

520

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விஜய ரம் , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வேனஸ்வரி நகர் , 
3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 தியாகி விஸ்வநாத தாஸ் 
நகர் (யாகவரர் ெத ) , 4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2தியாகிவிஸ்வநாததாஸ்நகர்எஸ் எஸ்ஆனந்தன் ெத  , 5.சித்தாலபாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  தியாகி 
விஸ்வநாததாஸ் நகர் , 6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
கண்ணதாசன் ெத  தியாகி விஸ்வநாததாஸ் நகர் , 7.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 தி வள் வர் ெத  தியாகி விஸ்வநாததாஸ் 
நகர் , 8.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விேவகானந்தர் நகர் 

தல்கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

521

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்
1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 டி என் எச் பி பிளாக் எண் 1-
1346

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

522

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்
1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 டி என் எச் பி பிளாக் எண் 
1347-2050

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



523

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்
1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 டி என் எச் பி கத  851 அைனத்  

வாக்காளர்கள்

524

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய ச க 
நலக்கூடம், 
சித்தாலப்பாக்கம்இ 
ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய ச க 
நலக்கூடம், 
சித்தாலப்பாக்கம்இ ெதற்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வள் வர் நகர் ெமயின் 
ேரா  , 2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வள் வர் நகர் 
2வ  ெத (ேலாட்டஸ்காலனி) , 3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 வள் வர் நகர் தல் ெத  , 4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 வள் வர் நகர் 3வ  ெத  , 5.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 ஸ்ைகலாப் அெவன்  தல் ெத  , 6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஸ்ைகலாப் அெவன்  2வ  ெத  , 
7.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஸ்ைகலாப் அெவன்  3வ  
ெத  , 8.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஸ்ைகலாப் 
அெவன்  4வ  ெத  , 9.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
சித்தாலப்பாக்கம் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

525

னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய ச க 
நலக்கூடம், 
சித்தாலப்பாக்கம், 
கிழக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய ச க 
நலக்கூடம், சித்தாலப்பாக்கம், 
கிழக்கு கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெதய்வலட்சுமி நகர் தல் 
ெத  , 2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெதய்வலட்சுமி நகர் 
2வ  ெத  , 3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விேவகானந்தர் 
நகர் ெமயின் ேரா  , 4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
விேனாபா நகர் தல் ெத  , 5.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 விேனாபா நகர் 2வ  ெத  , 6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 விேனாபா நகர் 3வ  ெத  , 7.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 விேனாபா நகர் 4வ  ெத  , 8.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 விேவகானந்தர் நகர் தல் ெத  , 9.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 விேவகானந்தர் நகர் 2வ  ெத  , 10.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 விேவகானந்தர் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
11.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விேவகானந்தர் நகர் 4வ  
ெத  , 12.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விேவகானந்தர் நகர் 
3வ  ெத  , 13.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
விேவகானந்தர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

526

அரசினர் உயர்நிைலப் 
பள்ளி இைணப்  
கட்டிடம், 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 
இைணப்  கட்டிடம், 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ெசந்தமிழ் நகர் , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சீனிவாசன் நகர் , 
3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அகதீஸ்வரர் ெத  , 
4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 வனீஸ் காலனி , 
5.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ெசந்தமிழ் நகர்  விரி  , 
6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ெவண்பா அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



527

அரசினர் உயர்நிைலப் 
பள்ளி இைணப்  
கட்டிடம், 
சித்தாலப்பாக்கம், 
வடக்கு கம்

அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 
இைணப்  கட்டிடம், 
சித்தாலப்பாக்கம், வடக்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சி பி ஓ ஏ காலனி , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 க்கானத்தம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ெப மாள் 
ேகாயில் ெத  , 4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ஜப்ளி 
பிளாட்ஸ்இந்திராெத  , 5.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
ஜப்ளி பிளாட்ஸ் குளக்கைர ெத  , 6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 ஜப்ளி பிளாட்ஸ் எ பிளாக் , 7.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 ஜப்ளி பிளாட்ஸ் பி பிளாக் , 8.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 ஜப்ளி பிளாட்ஸ் சி பிளாக் , 9.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 ஜப்ளி பிளாட்ஸ் டி பிளாக் , 10.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 ஜப்ளி பிளாட்ஸ் ஈ பிளாக் , 11.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 ஜப்ளி பிளாட்ஸ் எப் பிளாக் , 12.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  4 ஜப்ளி பிளாட்ஸ் ஜி பிளாக் , 13.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) விேவகானந்தா நகர் , 14.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ெவற்றிேவல் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம் ேமற்கு 

கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ராஜவ்காந்தி ெத  , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 காமராஜர் ெத  , 
3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கக்கன்ஜ ீெத  , 
4.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 க ணாநிதி ெத  , 
5.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 எம் ஜி ஆர் ெமயின் ேரா  , 
6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 � ட்டியம் பாக்கம் ெமயின் 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சத் ண  கட்டிடம், 
சித்தாலப்பாக்கம், 
ேமற்கு கம்

சத் ண  கட்டிடம், 
சித்தாலப்பாக்கம், ேமற்கு கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சங்கரா ரம் , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 எம் ஜி ஆர் ெத  , 
3.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 அம்ேபத்கார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயா� 
மைல ஊராட்சி 
� ன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, 
சித்தாலப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயா� மைல 
ஊராட்சி � ன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி, சித்தாலப்பாக்கம் 
ேமற்கு கம்

1.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சாரங்கபாணி அெவன்  , 
2.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) நாகலஷ்மி நகர் , 3.சித்தாலபாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 அம்ேபத்கார் ெமயின் ேரா  , 4.சித்தாலபாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கம்பர் ெத  , 5.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  4 காந்தி ெத  , 6.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
ெஜயந்தி நகர் , 7.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ெவற்றிேவல் 
நகர் , 8.சித்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 சபரி அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

531

னித ேதாைமயார் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓட்டியம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓட்டியம்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

1.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 காந்தி ெத  , 
2.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 ேந  ெத  , 
3.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 கன்னி ேகாயில் ெத  
, 4.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 கன்னிேகாவில் 
கு க்கு ெத  , 5.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 
ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெத  , 6.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி 
(வ.கி) வார்  1 மைலத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓட்டியம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓட்டியம்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

1.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 கைலமகள் ெத  , 
2.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 ேகாலாட்சியம்மன் 
ேகாவில் ெத  , 3.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 
ஆ ைடயார் ேகாவில் ெத  , 4.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) 
வார்  1 ஆ ைடயார் தல்கு க்குத் ெத  , 5.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) 
அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 ஆ ைடயார் ன்றாவ  கு க்குத் ெத  , 
6.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 � ட்டீஸ்வரர் ேகாவில் 
ெத  , 7.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெத  , 8.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  1 
வரீபாண்டியகட்ட ெபாம்மன் ெத  , 9.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி 
(வ.கி) வார்  1 தி வள் வர் ெத  , 10.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி 
(வ.கி) வார்  1 பாரதி ெத  , 11.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) 
வார்  1 ெரட்டியம்பாக்கம் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓட்டியம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓட்டியம்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

1.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 அம்ேபத்கார் ெத  , 
2.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 மாரியம்மன் ேகாவில் 
ெத  , 3.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 வ உ சி ெத  , 
4.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 காந்தி ெத  , 
5.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 அண்ணா ெத  , 
6.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 ராஜிவ்காந்தி ெத  , 
7.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 இந்திராகாந்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயார் 
மைல ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓட்டியம்பாக்கம் 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓட்டியம்பாக்கம் வடக்கு 

கம்

1.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 வில்வகணபதி ெத  , 
2.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 ெபான்மலர் சாைல 
ெத  , 3.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 ேபாலச்ேசரி 
சாைல ெத  , 4.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 குடிநீர் 
கிணற் ச் சாைல ெத  , 5.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) 
வார்  3 எம் ஜி ஆர் ெத  , 6.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) 
வார்  3 எம் ஜி ஆர் ெத  , 7.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) 
வார்  3 எம் ஜி ஆர் ெத  , 8.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) 
வார்  3 எம் ஜி ஆர் ெத  தல் இைணப்  சாைல , 9.� ட்டியம்பாக்கம் 
(ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 எம் ஜி ஆர் ெத  , 10.� ட்டியம்பாக்கம் 
(ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 எம் ஜி ஆர் ெத  இரண்டாவ  
இைணப்  சாைல , 11.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  3 
எம் ஜி ஆர் ெத  விரி  இ க்கு

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ச க நலக கூடம், 
அரசன்கழனி வடக்கு 

கம்
ச க நலக கூடம், 
அரசன்கழனி வடக்கு கம்

1.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 ெப மாள் ேகாயில் 
ெத  , 2.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 
பழண்டியம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி 
(வ.கி) வார்  2 ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத  , 4.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) 
அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 கன்னி ேகாயில் ெத  , 5.� ட்டியம்பாக்கம் 
(ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 ேவடந்தாங்கல் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ச க நல கூடம், 
அரசன்கழனி ெதற்கு 

கம்
ச க நல கூடம், 
அரசன்கழனி ெதற்கு கம்

1.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத  , 2.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 ர்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 3.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 
ெப ம்பாக்கம் சாைல ெத  , 4.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) 
வார்  2 கா◌ாைண ெமயின் ேரா  அரசன் கழனி , 5.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) 
அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 பாரதி ெத  , 6.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) 
அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 இந்திரா காந்தி ெத  , 7.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) 
அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 எம் ஜி ஆர் ெத  , 8.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) 
அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 ராஜவ் காநதி ெத  , 9.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) 
அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 ேடங்க் ெத  , 10.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) 
அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 வாஜ்பாய் ெத  , 11.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) 
அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 ர்க்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத  , 
12.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 திேனஷ் நகர் , 
13.� ட்டியம்பாக்கம் (ஊ) அரசங்கழனி (வ.கி) வார்  2 ெசல்லியம்மன் 
ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

537

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசம்மஞ்ேசரி 
ேமற்கு கம்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  க்கானத்தம்மன் ேகாயில் ெத  , 
2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 கைலஞர் க ணாநிதி சாைல , 3.ெசம்மஞ்ேசரி 
வார்  200  பள்ளி சாைல , 4.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  எம்.ஜி.ஆர் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

538

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசம்மஞ்ேசரி 
ேமற்கு கம்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  ேந  நகர் பகுதி , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  
எழில் க நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

539

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசம்மஞ்ேசரி 
ெதற்கு கம்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  ெதற்கு எல்ைல சாைல , 2.ெசம்மஞ்ேசரி 
வார்  200  பைழய மகாபலி ரம் சாைல , 3.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  
யாதவாள் ெத  , 4.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  ராஜவ்காந்திநகர் , 
5.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  ராஜூவ் காந்தி ேமட்  காலனி , 
6.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  கற்பகவிநாயகர் ெத  , 7.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  
200  ப ண்  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

540

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசம்மஞ்ேசரி 
ெதற்கு கம்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  அண்ணா சாைல , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  
பாரதி நகர் , 3.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  வரீவாஞ்சிநாதன் ெத  , 
4.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  சர்தார்பட்ேடல் சாைல , 5.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  
200  எல்ைலயம்மன் சாைல , 6.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  ெந ஞ்ெசழியன் 
ெத  , 7.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  அம்ேபத்கார் ெத  , 8.ெசம்மஞ்ேசரி 
வார்  200  காமராஜர் ெத  , 9.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  பஞ்சாயத்  
கு க்கு ெத  , 10.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  பாண்டிச்ேசரி பார்ட் , 
11.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  இரட்ைட குட்ைட தாங்கல்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

541

னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெசம்மஞ்ேசரி

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  எம்.ஜ.ீஆர் ெத  , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  
நாைகயா சாைல , 3.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  காந்தி சாைல , 
4.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200  தி வள் வர் சாைல , 5.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  
200  பைழய மகாபலி ரம் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



542

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 1 (1-
235)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

543

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 2 
(236-644) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் 
பிளாக்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

544

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 3 
(645-973) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் 
பிளாக்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

545

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 4 
(974-1300) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் 
பிளாக் 5 (1301-1628)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

546

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 6 
(1629-1956) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

547

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 7 
(1957-2338) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் 
பிளாக் 8 (2339-2660)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

548

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 9 
(2661-3396)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

549

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 10 
(3397-3724) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் 
பிளாக் 11 (3725-4036) , 3.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச 
மாற்  வாரியம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

550

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 12 
(4037-4576) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

551M

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 13 
(4577-5156) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் 
பிளாக் 14 (5157-5468)

ஆண்

551A(W)

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 13 
(4577-5156) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் 
பிளாக் 14 (5157-5468)

ெபண்

552

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 15 
(5469-5668) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் 
பிளாக் 16 (5669-5916) , 3.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச 
மாற்  வாரியம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



553

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி 
நகர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசம்மஞ்ேசரி, சுனாமி நகர்

1.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் பிளாக் 17 
(5917-6244) , 2.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம் 
பிளாக் 18 (6245-6652) , 3.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 தமிழ்நா  குடிைச 
மாற்  வாரியம் பிளாக் 19 (6653-6774) , 4.ெசம்மஞ்ேசரி வார்  200 
தமிழ்நா  குடிைச மாற்  வாரியம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
உத்தண்டி ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, உத்தண்டி 
ேமற்கு கம்

1.உத்தண்டி வார்  199 பிடாரியம்மன் ேகாவில் ெத  , 2.உத்தண்டி வார்  
199  பிடாரியம்மன் ேகாவில் கு க்கு ெத  , 3.உத்தண்டி வார்  199 
சங்ேகாைதயம்மன் ேகாயில் ெத  , 4.உத்தண்டி வார்  199  பஜைன 
ேகாவில் ெத  , 5.உத்தண்டி வார்  199 ெசங்ேகணியம்மன் ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
உத்தண்டி வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, உத்தண்டி 
வடக்கு கம்

1.உத்தண்டி வார்  199  கண்ணபிரான் ேகாயில் ெத  , 2.உத்தண்டி வார்  
199  ரகுநாத நகர் , 3.உத்தண்டி வார்  199  தாந்ேதாணியம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 4.உத்தண்டி வார்  199  ராஜன் ேதாட்டம்   (என் ஐ பி எம் 
வாளகம்) , 5.உத்தண்டி வார்  199  ைரஸ்மில் ெத  , 6.உத்தண்டி வார்  
199 ேக ேக ஆர் ேதாட்டம் , 7.உத்தண்டி வார்  199 இ சி ஆர் ேரா  , 
8.உத்தண்டி வார்  199  அைல ஓைச , 9.உத்தண்டி வார்  199  கவிதா 
ேதாட்டம் , 10.உத்தண்டி வார்  199  மாந்ேதாப்  ேதாட்டம் , 11.உத்தண்டி 
வார்  199  வி ஜ ீபி ேலஅ ட் உத்தண்டி 2வ  பகுதி , 12.உத்தண்டி 
வார்  199  தண்  மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 13.உத்தண்டி வார்  199 

த் கா  ெத  , 14.உத்தண்டி வார்  199  ஜி கு பச் உத்தாண்டி 
ேசாழிங்காநல் ர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
உத்தண்டி கிழக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, உத்தண்டி 
கிழக்கு கம்

1.உத்தண்டி வார்  199 உத்தணடி காலனி , 2.உத்தண்டி வார்  199 விஜிபி 
ேலஅ ட் , 3.உத்தண்டி வார்  199 மீனாட்சி கார்டன் ேரா  , 4.உத்தண்டி 
வார்  199 இைளயராஜா ேதாட்டம் , 5.உத்தண்டி வார்  199 வாரக 
ச த்திர சாைல , 6.உத்தண்டி வார்  199 ராஜ வதீி , 7.உத்தண்டி வார்  
199 அனார்கார்டன் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் 
மைல  ஊராட்சி 
ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
உத்தண்டி ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல  
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, உத்தண்டி 
ெதற்கு கம்

1.உத்தண்டி வார்  199  தண் மாரிம்மன் ேகாயில் ெத  ைநனார் குப்பம் , 
2.உத்தண்டி வார்  199  த்தாலம்மன் ேகாயில் ெத  ைநனார் குப்பம் , 
3.உத்தண்டி வார்  199  எம் ஜி ரத்தின ெசட்டியார் ெத  , 4.உத்தண்டி 
வார்  199  அமரர் ஜவீரத்தினம் ெத  , 5.உத்தண்டி வார்  199  வி வி 
ெவங்கடசுப்பிரமணியம் சாைல , 6.உத்தண்டி வார்  199 ட் க்கா  
சாைல , 7.உத்தண்டி வார்  199  ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்


